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 [زكاة الرؤوس زكاة الفطر  ]بعد استخارة اهلل:  عنوانال
 (كرعاه حفظو اهلل )خريج الشيخ الفقيو مذكر أيب فقيوحممد عبد اهلل  العريبأبو زيداف : قيده

 فيها. تهاهناي، ك ـ َُِْ /ىػ  ُّْٓشعباف : بداءة الكتابة
 كغًنىا.الدرارم، فقو السنة، البلوغ، صحيح اجلامع الصغًن، ت كالعيوف، النك :المراجع

 
 الفهرس 

 
 حكم زكاة الرؤكس -ُ
 مقدار زكاة الرؤكس -ِ

 زكاة الرؤكس عبادة مؤقتة، تؤدل إىل املساكٌن -ّ

 تفسًن آية مصرؼ الزكاة -ْ

 كالـ العلماء يف زكاة الرؤكس -ٓ

 كالـ اإلماـ الشوكاين اليمين )رضبو اهلل( -
 كالـ الشيخ سيد سابق املصرم )رضبو اهلل( -

o [ الزكاة؟ سول حق املاؿ يف ىلمسألة ] 
 املصرم )حفظو اهلل( ذر القلموين أيبكالـ الشيخ  -

 
 ((العزيز في الكتاب الرؤوس )) زكاة 

 [ُٓ ،ُْ: األعلى{ ] فىصىلَّى رىبِّوً  اٍسمى  كىذىكىرى . تػىزىكَّى مىنٍ  أىفػٍلىحى  قىدٍ }قاؿ تعاىل: 
 قاؿ أبو سعيد كتبعو عطاء كقتادة: ىو صدقة الفطر كصالة العيد.
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 المقدمة 
مممممممتْمْ اُثت "، بسػػػػػػم اهلل كا مػػػػػػػد هلل مممممممْتْك ت ْوب،مممممممْ  اللُم ل مممممممُدت ْوإ،لْيلممممممْ  اللُمغل مل َْ ََّ لْمممممممْ  الل اللَُّهمممممم

ْة إ،َلَّ ب،اللَّممممممو،  َّْل ْوَْل قُممممممموَّ ممممممتْمْعاُنت ْوَْل ْقممممممول . أشػػػػػػهد أف إ إلػػػػػػو إإ اهلل كأف حممػػػػػػدا ُ"ْوأْنلممممممْم اللُم ل
 بعد:رسوؿ اهلل، كأصلي كأسلم على حممد كآلو، أما 

ػػػػػاًكٌنً  لًٍلفيقىػػػػػػرىاءً  الصَّػػػػػػدىقىاتي  ًإسمَّىػػػػػػا}قػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل:  ػػػػػػا كىاٍلعىػػػػػػاًمًلٌنى  كىاٍلمىسى هى ػػػػػػةً  عىلىيػٍ  كىيف  قػيليػػػػػػوبػيهيمٍ  كىاٍلميؤىلَّفى
ػػػػػػًبيلً  كىيف  كىاٍلغىػػػػػػارًًمٌنى  الرِّقىػػػػػػابً  ػػػػػػًبيلً  كىابٍػػػػػػنً  اللَّػػػػػػوً  سى ًكػػػػػػيمه  عىلًػػػػػػيمه  كىاللَّػػػػػػوي  اللَّػػػػػػوً  ًمػػػػػػنى  فىرًيضىػػػػػػةن  السَّ {  حى

 [َٔ: التوبة]
ػػػػمي  دمَّػػػػا أىٍنًفقيػػػػوا َلىيػػػػمٍ  ًقيػػػػلى  كىًإذىا}قػػػػاؿ تعػػػػاىل: ك  ػػػػريكا الَّػػػػًذينى  قىػػػػاؿى  اللَّػػػػوي  رىزىقىكي  أىنيٍطعًػػػػمي  آمىنيػػػػوا لًلَّػػػػًذينى  كىفى
ؿو  يف  ًإإَّ  أىنٍػتيمٍ  ًإفٍ  أىٍطعىمىوي  اللَّوي  يىشىاءي  لىوٍ  مىنٍ   [ْٕ: يس{ ] ميًبٌنو  ضىالى
 

  الرؤوسقكَ زكاة: 
ممميْ  2ُعْمممممرْ  ابلممم ،  ْعممم ،  ُهْمممما اللَّمممموُ  ْرض،  وسمممملَ عليمممو اهلل صممممل  - اللَّمممو،  ْرُسمممموَّلُ  فْممممْر ْ : قْمممماَّلْ  ْعنمل
مممم ل  ْصمممماع ات اللف،طلممممر،  زْْكمممماةْ  - ممممر   م، مممم ل  ْصمممماع ا ْأول ت ْتمل ممممر   اللْعبلممممد،  ْعلْمممم : ْشممممع،ير   م، َُ ت ْوالممممرَّْكر، ت ْوالل

ُنملثْممم  مممم ْ ت ْواللْكب،يممممر، ت ْوالصَّمممم ،ير، ت ْواْلل ممممل،م،ي ْ  م،  النَّمممماس،  ُخممممُروج،  قْمبلمممم ْ  تُمممممْى َّ  ْأنل  ب،ْهمممما ْوْأْمممممرْ ت اللُم ل
بلممممم ، * . (ْعْليلمممممو،  ُمتمَّْفممممم   ). الصَّمممممْ ة،  إ،لْممممم  ممممم ل  ْعمممممد،    ْوَل، مممممو   م، مممممْنا    ْوالمممممدَّارُْقطلن،ي  ت آْخمممممرْ  ْوجل  ب،إ،سل

َل : »ْضع،يف   م،  ْىْرا ف،ي الطَّْواف،  ْع ،  اغلُنوُى  ( 3ضعيف). «الليْمول
                                                           

ٔ
ُروي من حدٌث ابن مسعود أنه دعاء موسى علٌه السالم ٌوم انفالق البحر، قال البٌهقً: تفرد به عبد هللا بن نافع  

ولٌس بالقوي، قلت: بل رواه أٌضا أحمد بن خالد الشٌبانً وهو ضعٌؾ أٌضا، لكن ُحسن متن الحدٌث فً "جوامع 
لسالم، كما فً التفسٌر القٌم، وقال األعمش: ما تركتهن منذ الكلم"، وجزم ابن القٌم أنه دعاء النبً علٌه الصالة وا

 سمعتهن من أبً وائل، وهو شقٌق المخضرم الراوي عن ابن مسعود، وهللا تعالى أعلم.
ٕ
أحد العبادلة األربعة وهم: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبٌر، وابن عمرو. وقٌل: ابن مسعود مكان األخٌر.  

 كلهم صؽار الصحابة عدا ابن مسعود فمن كبارهم. وهللا أعلم.والمشهور األول، ألنهم 
ٖ
أبو معشر هذا نجٌح »فٌه: أبو معشر نجٌح السندي المدنً ضعفه ؼٌر واحد، وأما ابن حزم فقد بالػ؛ إذ قال:  

وفٌه « الطبقات»وله شاهد وطرٌق آخر. رواه ابن سعد فً «. * مطرح ٌحدث بالموضوعات، عن نافع وؼٌره
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زكػػػػػاة الفطػػػػػر، كىػػػػػو مػػػػػذى  اجلمهػػػػػور كىػػػػػو الصػػػػػواب. كمػػػػػن  (( دليػػػػػل علػػػػػى ك ػػػػػوبفْممممممْر ْ ))
العلمػػػػػاء مػػػػػن فسػػػػػر الفػػػػػرت ىنػػػػػا بالتقػػػػػدير، يعػػػػػين تقػػػػػدير مػػػػػا طمر ػػػػػو مػػػػػن زكػػػػػاة الفطػػػػػر، كىػػػػػي 

 ، كىو قوؿ ضعيف.ةغًن كا ب ةعندىم مستحب
 أقواؿ: ّ(( فيو قكَ زكاة الفطر))

 (.العلم أىل كعامة سًنين، كابن عطاء،) فريضة -ُ

 مػػػػػػػن رتبػػػػػػػة أحػػػػػػػ  عنػػػػػػػدىم كالوا ػػػػػػػ ، الػػػػػػػرأم أصػػػػػػػحاب) بفريضػػػػػػػة ليسػػػػػػػت كا بػػػػػػػة -ِ
 .(الفريضة

 (كىو قوؿ شاذ سبقو اإلصباع قبلومستحبة ) -ّ

 الفطػػػػػر صػػػػدقة أف علػػػػى كأصبعػػػػوا! * فػػػػرت الفطػػػػر صػػػػدقة أف علػػػػى أصبعػػػػواقػػػػاؿ ابػػػػن املنػػػػذر: "
 ".َلم أمواؿ إ الذين األطفاؿ كأكإده نفسو، عن أداؤىا أمكنو إذا املرء على ذب 
أمسػػػػػػػاء: صػػػػػػػدقة الفطػػػػػػػر، زكػػػػػػػاة الػػػػػػػرؤكس، صػػػػػػػدقة الػػػػػػػرؤكس، زكػػػػػػػاة  6(( لػػػػػػػو اللف،طلمممممممر،  زْْكممممممماةْ ))

* مسػػػػي زكػػػػاة الفطػػػػر أك زكػػػػاة رمضػػػػاف ألهنػػػػا تػػػػؤدل بعػػػػد الفطػػػػر مػػػػن  رمضػػػػاف، صػػػػدقة رمضػػػػاف.
ك ػػػػػاء يف حػػػػػدي   رمضػػػػػاف، كمسػػػػػي زكػػػػػاة الػػػػػرؤكس ألهنػػػػػا كا بػػػػػة علػػػػػى كػػػػػل مسػػػػػلم كمسػػػػػلمة.

قىةي ضػػػػعيف: " ٍػػػػر صػػػػاعي  اٍلًفطٍػػػػرً  صىػػػػدى ػػػػًعًنو  صىػػػػاعي  أىكٍ  سبى ػػػػلِّ  عىػػػػنٍ  شى ػػػػٌٍنً  بػىػػػػٌٍنى  بيػػػػرو  صىػػػػاعي  أىكٍ  رىٍأسو  كي ". اثٍػنػى
 .ثعلبة بن اهلل عبد عن( د حم)
 تقريبان. كيلو  2.4أمداد، فهو  ْ(( ىو ْصاع ا))

 كاختلف يف مقدار الصاع على قولٌن:
 عنػػػػػد املشػػػػػهور كسػػػػػلم عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى النػػػػػي صػػػػػاع كىػػػػػو كثلػػػػػ ، أرطػػػػػاؿ 5 الصػػػػػاع -ُ

 .(العلماء أكثر) بو الفطر صدقة أداء كعليو ا جاز، أىل

                                                                                                                                              
أما تضعٌؾ «: تنبٌه»ذاب متهم، فال ٌفرح بما أتى به، وٌبقى الحدٌث على ما هو علٌه من الضعؾ. * الواقدي ك
كما فً السبل، فإنه وهٌم، فإن الواقدي ال ٌوجد فً رواٌة ابن « ألنه من رواٌة محمد بن عمر الواقدي»الحدٌث 

 فقط.« لطبقاتا»عدي والدارقطنً، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو فً رواٌة ابن سعد فً 
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 أىػػػػل) األسػػػػواؽ أىػػػػل علػػػػى بػػػػو سػػػػعر الػػػػذم ْا جػػػػاج صػػػػاع كىػػػػو أرطػػػػاؿ، 8 الصػػػػاع -ِ
 (.العراؽ

 املكيػػػػػاؿ: »قػػػػػاؿ أنػػػػػو كسػػػػػلم، عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى النػػػػػي عػػػػػن ركم ملػػػػػا أكىل، كاألكؿقػػػػػاؿ البغػػػػػوم: 
 ٓ.«املدينة أىل مكياؿ
مممممر  )) ػػػػػري ثبػػػػػت يف السػػػػػنة: "(( ْتمل يػٍ  عػػػػػد الركيػػػػػاين)". فيػػػػػو دىاءى  كىإى  الػػػػػدَّاءى  ييػػػػػٍذًى ي  البػيػػػػػٍريني  سبىىػػػػػراًتكيمٍ  خى

ػػػػنٍ . // كثبػػػػت أيضػػػػا: "بريػػػػدة عػػػػن( الضػػػػياء ىػػػػ  ػػػػلى  مى ػػػػٍبعى  أىكى ػػػػا بػىػػػػٌٍنى  دمَّػػػػا سبىىػػػػرىاتو  سى هى إىبػىتػىيػٍ
 حػػػػٌن ٔ

 .سعد عىن( ـ)". ظميًٍسيى  حىّتَّ  سىم   اٍليػىٍوـ ذلك يضره مل يصبح
 للشك.(( "أك" للتخيًن، كليس ْصاع ا ْأول ))
 مػػػػن عشػػػػي نػىبىػػػػات: "والقممممم : حػػػػ  القمػػػػح، البُمممممر  الفػػػػرؽ بػػػػٌن الشػػػػعًن كالبػيػػػػٌر، أف (( ْشممممع،ير  ))

ػػػػػػو، صػػػػػػفرىة ًإىلى  أىبػػػػػػي ، اٍلوسػػػػػػ  مشػػػػػػقوؽ مسػػػػػػتطيل حبػػػػػػو النجيليػػػػػػة الفصػػػػػػيلة ، سػػػػػػنابل يف  يػىٍنمي
 عشػػػػػػي نػىبىػػػػػػات: "والغممممممعير، "كىاٍ ًٍنطىػػػػػػة الٍػػػػػػ َّ )ا نطػػػػػػة(:  كىييسػػػػػػمى، اٍْلبػػػػػػز دقيقػػػػػػو مػػػػػػن كيتخػػػػػػذ
ػػػػوى  النجيليػػػػة الفصػػػػيلة مػػػػن شػػػػفوم حػػػػي ف): كىيػيقىػػػػاؿ، الل ممممْراء ف،ممممي اللبممممر  ون كىىي  كالشػػػػعًن فػػػػالى
 ".(كيذـ يػيؤٍكىل
مممممر   اللْعبلمممممد،  ْعلْممممم )) َُ ُنملثْممممم ت ْوالمممممرَّْكر، ت ْوالل (( ىػػػػػذا سػػػػػب  تسػػػػػميتها ْواللْكب،يمممممر، ت ْوالصَّممممم ،ير، ت ْواْلل

 زكاة الرؤكس، ألهنا كا بة عن كل رأس من املسلمٌن.
                                                           

ٗ
آالؾ نفساً من المسلمٌن. * وثبت فً صحٌح مسلم:  ٕٓٓهو حجاج بن ٌوسؾ الثقفً األمٌر الفاسق، وقد قتل   

اباً  َثِقٌؾٍ  ِفً إنّ "  مسعود بن عبٌد أبً بن المختار* أما الكذاب فهو  .بكر أبً بنت أسماء عن( م حم)". وُمِبٌراً  كذَّ
 الناس وجوه نفسه إلى ٌصرؾ أن ذلك من وؼرضه بثأره الطلب إلى الناس ودعا الحسٌن وقعة بعد قام) الثقفً

 هذه سلؾ من عظٌم لجمع كمهلفمراده: ال بٌر(. * وأما المللدنٌا طالبا وكان، اإلمارة تحصٌل إلى به وٌتوصل
 المختار هنا بالكذاب المراد أن على اتفقوا: السٌوطً قال* . الحجاج به المراد أو، أهلكه": ؼٌره أبار" من، األمة

 ظالم الحجاج: العربً ابن وقال* . الحجاج وبالمبٌر، الزبٌر ابن قتله، ٌأتٌه السالم علٌه جبرٌل أن النبوة المدعً
 باستخفافه عندي اإلسالم عن خارج، طرق من وسلم علٌه هللا صلى المصطفى لسان على ملعون معتدي

العربً: والراجح كونه فاسقاً ال كافراً إن شاء هللا، كما حققه . * قال أبو زٌدان وأنس عمر كابن بالصحابة
 المحققون. وهللا أعلم وعلمه أتم.

٘
ال أَْهِل المدٌنة". )د ن( عن ابن عمر، صحٌح.  ٌَ اُل ِمْك ٌَ َة َواْلِمْك  تمامه: "اْلَوْزُن َوْزُن أَْهِل َمكَّ
ٙ
 البتً المدٌنة: حّرتٌها، والحرة: الحجارة السود. 
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قىةه  اٍلميٍسػػػػًلمً  عىلىػػػػى لىػػػػٍيسى »يػػػػؤدم عنػػػػو سػػػػيده. فقػػػػد ثبػػػػت يف السػػػػنة: (( اللْعبلممممد،  ْعلْمممم ))  يف  صىػػػػدى
قىةه  عىٍبػػػػػػػًدهً  يف  لىػػػػػػػٍيسى : »رًكىايىػػػػػػػةو  كىيف ، «فػىرىًسػػػػػػػوً  يف  كىإى  عىٍبػػػػػػػًدهً  قىةي  ًإإَّ  صىػػػػػػػدى )ؽ( عػػػػػػػن  «اٍلًفطٍػػػػػػػرً  صىػػػػػػػدى

 عبيػػػػػػده عػػػػػػن يػػػػػػؤدم أف املػػػػػػوىل علػػػػػػى يجػػػػػػ * ف أيب ىػػػػػػٌر غفػػػػػػر اهلل لػػػػػػو كألمػػػػػػو كرضػػػػػػي عنهمػػػػػػا.
 .للتجارة أك للخدمة كانوا سواء كغائبهم، شاىدىم املسلمٌن كإمائو
 (( فيو قوإف:رقي  التجارة))

 (.العلماء كأكثر كالشافعي، الزىرم،) التجارة كزكاة الفطر صدقةفيو  -ُ

 .(الرأم أصحاب) التجارة رقيق علىزكاة الفطر  ذب  إ -ِ

 (( فيو قوإف:العبد الكافر))
 يف كسػػػػػػػلم عليػػػػػػػو اهلل صػػػػػػػلى لقولػػػػػػػو الكػػػػػػػافر، عبػػػػػػػده فطػػػػػػػرة املسػػػػػػػلم علػػػػػػػى ذبػػػػػػػ  إ -ُ

 مالػػػػػك، ا سػػػػػن،) املػػػػػاؿ كزكػػػػػاة املسػػػػػلم طهػػػػػرة كألهنػػػػػا ،«املسػػػػػلمٌن مػػػػػن: »ا ػػػػػدي 
 = اجلمهور(. كأضبد كالشافعي،

 .(كإسحاؽ الرأم، كأصحاب املبارؾ، كابن، الثورم، كالنخعي عطاء،) ذب  -ِ
ُنملثْممممممم )) فاألفضػػػػػػػل أهنػػػػػػػا املػػػػػػػرأة يػػػػػػػؤدم عنهػػػػػػػا زك هػػػػػػػا إف مل تسػػػػػػػتطع. فػػػػػػػ ف اسػػػػػػػتطاعت، (( اْلل

 تؤدم عن نفسها، ألف األصل أف اإلنساف يؤدم عن نفسو كما ىو ظاىر ا دي .
 على قولٌن: زك ها، على املرأة فطر صدقة ك وب يف العلم أىل كاختلف
 بػػػػػػن  عفػػػػػػر عػػػػػػن ركم ملػػػػػػا ،(كإسػػػػػػحاؽ كأضبػػػػػػد، كالشػػػػػػافعي، مالػػػػػػك،) عليػػػػػػوذبػػػػػػ   -ُ

 الفطػػػػػػر زكػػػػػػاة فػػػػػػرت» كسػػػػػلم، عليػػػػػػو اهلل صػػػػػػلى النػػػػػػي أف مرسػػػػػال، أبيػػػػػػو عػػػػػػن حممػػػػػد،
 .ٕ«يمونون مم  كاألنثى كالذكر كالعبد، ا ر على

 (.الرأم كأصحاب الثورم) عليو ذب  إ -ِ
                                                           

7
قط( بلفظ "تمونون" وقال: رفعه القاسم ولٌس بالقوي، والصواب موقوؾ. * ورواه )هق( بلفظ "ٌمونون" رواه ) 

وقال: "مرسل". * فقال األلبانً فً اإلرواء: ورجاله ثقات, فإذا ضم إلٌه الطرٌق التى قبله مع حدٌث ابن عمر، 
 أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء هللا تعالى.
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 . ٖا ن كالصغًن ىو الغالـ كاجلارية، أم من مل يبلغ  يؤدم عنو كلٌيو.(( الصَّ ،ير، ))
 عػػػػػن أداؤىػػػػػا أمكنػػػػػو إذا املػػػػػرء علػػػػػى ذبػػػػػ  الفطػػػػػر صػػػػػدقة أف علػػػػػى أصبعػػػػػواقػػػػػاؿ ابػػػػػن املنػػػػػذر: "

 ".َلم أمواؿ إ الذين األطفاؿ كأكإده نفسو،
كريكم
كاهلل  سػػػػػػػنٌن فهػػػػػػػي امػػػػػػػرأة.( 9)عػػػػػػػن عائشػػػػػػػة أهنػػػػػػػا قالػػػػػػػت: إذا بلغػػػػػػػت اجلاريػػػػػػػة تسػػػػػػػع  ٗ
 أعلم.
 كعمػػػػػػن كاجملنػػػػػػوف، الصػػػػػػغًن، عػػػػػػن أداؤىػػػػػػا صمػػػػػػ  أنػػػػػػو علػػػػػػى دليػػػػػػل فيػػػػػػو(( والكبيممممممر الصَّمممممم ،ير، ))

 مػػػػن علػػػػى ذبػػػػ  إسمػػػػا الفطػػػػر صػػػػدقة: »قػػػػاؿ أنػػػػو علػػػػي عػػػػن ركم* ك  .يطػػػػق مل أك الصػػػػـو أطػػػػاؽ
  .«الصـو أطاؽ
مممممم ْ )) ممممممل،م،ي ْ  م،  ّكفيػػػػػػو  لو وهبػػػػػػا، بشػػػػػػر  لػػػػػػيس النصػػػػػػاب ملػػػػػػك أف علػػػػػػى دليػػػػػػل فيػػػػػػو(( اللُم ل

 مذاى :
  .(كمالك كالزىرم، كعطاء، سًنين، كابن الشعي،) كالغين الفقًن على كا بة -ُ

 يلزمػػػػػو الفطػػػػػر، صػػػػػدقة قػػػػػدر كليلتػػػػػو العيػػػػػد ليػػػػػـو عيالػػػػػو كقػػػػػوت قوتػػػػػو عػػػػػن فضػػػػػل إذا -ِ
  (.أضبد املبارؾ، ابن، الشافعي) الفطر صدقة

 عليػػػػػو ذبػػػػػ  إ الصػػػػػدقة لػػػػػو حلػػػػػت مػػػػػن ألف نصػػػػػابا، ظملػػػػػك مػػػػػن علػػػػػى إإ ذبػػػػػ  إ -ّ
  .(املائتٌن ملك عندىم ذلك يف كا د، الرأم أصحاب) الفطر صدقة

ممممممل،م،ي ْ )) ػػػػػػينِّ  مكػػػػػػاف أنػػػػػػا  (( ىكػػػػػػذا مسانػػػػػػا اهلل تعػػػػػػاىل، كملاللُم ل يػػػػػػأمرؾ يومػػػػػػان أف تقػػػػػػوؿ أنػػػػػػا سي
ػػػػػنٍ  إنػػػػػوي أمػػػػػا األمػػػػػر باتبػػػػػاع السػػػػػنة فمػػػػػن اجملمػػػػػع عليػػػػػو، فقػػػػػد ثبػػػػػت يف السػػػػػنة: "! مسػػػػػلم  يىعًػػػػػ ٍ  مى
ػػػػػػػػػيػىرىل بػىٍعػػػػػػػػػًدم ًمػػػػػػػػػٍنكمٍ  ثًػػػػػػػػػًنان  اٍخًتالفػػػػػػػػػان  فىسى َل  كى ػػػػػػػػػنَّةً  َُبُ مممممممممن ت،ي فْمْعلْممممممممميلك ػػػػػػػػػاءً  كسي ىٍهػػػػػػػػػًديٌِّنى  اْليلىفى

 امل

                                                           
8
 من العمر، والحٌض والحمل. ٘ٔفً األنثى: اإلحتالم، إنبات العانة، بلوغ  ٘فً الذكر  ٖ عالمة البلوغ 
9
 هذه اللفظة تشٌر إلى أن الرواٌة فٌها ضعؾ، وهو األدب الصحٌح فً ذكر الحدٌث الضعٌؾ.  

ٔٓ
ا مسلم أو أنا حدثنً أحد اإلخوة األفاضل، أن شخصٌة كبٌرة بجاكرتا لما سئل "إذا قٌل لنا ما أنت، فهل نقول أن 

سنً؟" فقالت: إن النبً قال "علٌكم بسنتً" فقْل أنا سنً. * قال أبو زٌدان العربً: ثبت فً السنة: "إّن هللا َتَعالَى 
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ُعممممموا// فػػػػػ ف أردت السػػػػػنة النبويػػػػػة فهػػػػػذه: " العربػػػػػات.". )د( عػػػػػن الرَّاًشػػػػػًدينى   اللَّمممممو،  ب،مممممْدعلْوة،  ا ل
َل  ال تممممي يٍسػػػػًلًمٌنى : بْهمممما ْسمممممَّاُك

يػػػػٍؤًمنٌنى  امل
 ا ػػػػارث عػػػػن( ؾ حػػػػ  ف ت تػػػػخ حػػػػم)". اللَّػػػػوً  ًعبػػػػادى  امل

ػػػػػػػفى  عىػػػػػػػنٍ  // كإف أردت سػػػػػػػنة الصػػػػػػػحابة الكػػػػػػػراـ فهػػػػػػػذه: .األشػػػػػػػعرم ا ػػػػػػػارث ابػػػػػػػن  بٍػػػػػػػنً  ييوسي
ػػػػػػوفو  ػػػػػػػا ًقبػىلىنىػػػػػػػا ًإفَّ  لًعىطىػػػػػػاءو  قػيٍلػػػػػػػتي : قىػػػػػػػاؿى  مىٍيمي حً  أىٍىػػػػػػػلً  ًمػػػػػػػنٍ  نػىعيػػػػػػديىيمٍ  قػىٍومن  رمىٍػػػػػػػني " قػيٍلنىػػػػػػػا ًإفٍ  ،الصَّػػػػػػالى
نىػػػػػا ذىلًػػػػػكى  عىػػػػػابيوا "ميٍؤًمنيػػػػػوفى  عىلىيػٍ

ػػػػػذىًلكى  ،اٍلميٍؤًمنيػػػػػوفى  اٍلميٍسػػػػػًلميوفى  رمىٍػػػػػني » عىطىػػػػػاءه  فػىقىػػػػػاؿى : قىػػػػػاؿى ، ُُ  كىكى
 . )ابن أيب شيبة(«يػىقيوليوفى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى حميىمَّدو  أىٍصحىابى  أىٍدرىٍكنىا
ألداء زكػػػػاة الفطػػػػر ىػػػػو بعػػػػد  اْلفضمممم : الوقػػػػت ((الصَّممممْ ة،  إ،لْمممم  النَّمممماس،  ُخممممُروج،  قْمبلمممم ْ  تُمممممْى َّ ))

مػػػػػن بعػػػػػد غػػػػػركب  ػػػػػس ليلػػػػػة ىػػػػػو  الفمممممر ككقػػػػػت الصػػػػػبح قبػػػػػل اْلػػػػػركج إىل مصػػػػػلى العيػػػػػد، 
مػػػػػػن آخػػػػػػر رمضػػػػػػاف كمػػػػػػا فعػػػػػػل ابػػػػػػن عمػػػػػػر، كالوقػػػػػػت ثالثػػػػػػة أيػػػػػػاـ  الجمممممما زالعيػػػػػػد، كالوقػػػػػػت 
، أك بعػػػػد صػػػالة العيػػػد، أك بعػػػد أك قبلػػػػو مػػػا كػػػػاف قبػػػل ذلػػػك مػػػن أكؿ رمضػػػاف المختلمممف فيمممو

 يـو العيد.
 عمػػػػر ابػػػػن ككػػػػاف صمػػػوز، الفطػػػػر يػػػػـو قبػػػػل رمضػػػاف شػػػػهر دخػػػػوؿ بعػػػػد عجلهػػػا لػػػػوقػػػاؿ البغػػػػوم: 

 .ثالثة أك بيومٌن الفطر قبل عنده ذبمع الذم إىل الفطر بزكاة يبع 
 :مذاى  العلماءكىاؾ تفصيل 

 .رمضاف شهر على تقدظمها صموز: حنيفةأبو  -ُ

 .الشهر أكؿ من التقدمي صموز: الشافعي -ِ

 .يومٌن أك يوما تقدظمها صموز: أضبد مذى  كمشهور مالك -ّ

                                                                                                                                              
االً فُسِئلُوا فأْفَتْوا ِبَؽٌْ  َخَذ الناس رءوساء ُجهَّ ْبِق عالِماً اتَّ ٌُ قِبُض الِعْلَم بَقْبِض الُعلَماِء َحتَّى إِذا لْم  ٍم فضلُّوا ِر ِعلْ ٌَ

 وأضلُّوا". )حم ق ت هـ( َعن اْبن َعْمرو.
ٔٔ
ونحن الٌوم إن قلنا نحن مسلمون عابوا علٌنا ذلك، وقالوا إنكم متشبهون بالشٌعة الضالة. قال العربً: العلم ما  

قال هللا وقال الرسول، ال ما قالت الشٌعة. وقد قال هللا تعالى: هو سماكم المسلمٌن، وقد قال النبً: ادعوا بدعوة هللا 
ال ً إذ قال: أنا مسلم وكفى، وهلل در الشٌخ الشحود الدمشقً إذ كتب: "التً سماكم. ورحم هللا الشٌخ محمد المؽرب

أحب التقلٌد األعمى، وال أحب االنتماء لتٌار معٌن بل مسلم كما سمانا هللا تعالى، فهذه المصطلحات صارت تفرق 
 المسلمٌن، وتوؼر صدورهم على بعضهم البعض".
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 :أقواؿ ّ(( فيو العيديوم ص ة/أ اءىا بعد ))
 أر ػػػػو: أضبػػػػد كقػػػػاؿ. الفطممممر يمممموم بعممممد إخرا هػػػػا يف: كالنخعػػػػي سػػػػًنين ابػػػػن رخػػػػ  -ُ

 .بأس بو يكوف إ أف

ِ-  :  زكػػػػػاة إخػػػػػراج أخػػػػػر كمػػػػػن أمث، عػػػػػذر بغػػػػػًن الفطػػػػػر يػػػػػـو عػػػػػن أخرىػػػػػا لػػػػػوكقػػػػػاؿ قػػػػػـو
 .ميقاهتا عن املاؿ

 .العيد صالة بعد ما إىل تأخًنىا صموز إ: بعضهم كقاؿ -ّ
 كالرا ح األخًن، ملا ثبت يف السنة: "من أداىا قبل الصالة فهي صدقة مقبولة".

ػػػػػ ى الر ػػػػػاؿ كالنسػػػػػاء، فقػػػػػد ثبػػػػػت يف السػػػػػنة: " (( يشػػػػػملخمممممروج النممممماس))  عىلىػػػػػى اْليػػػػػريكجي  كى ى
 .ركاحة بنت عمرة عن( حم) ُِ".العيدين يف  ًنطىاؽو  ذىاتً  كيلِّ 
أقػػػػػواؿ: فػػػػػرت  ّ(( يعػػػػػين صػػػػػالة عيػػػػػد الفطػػػػػر، كاختلػػػػػف يف حكمهػػػػػا علػػػػػى إلممممم  الصممممم ة))

، كدلػػػػػػيلهم حػػػػػػدي  األعػػػػػػرايب: عػػػػػػٌن، فػػػػػػرت كفايػػػػػػة، مسػػػػػػتح ، كاجلمهػػػػػػور علػػػػػػى اسػػػػػػتحبابو
"إ، إإ أف تطػػػػػػوع". كمػػػػػػن األدلػػػػػػة علػػػػػػى ك وهبػػػػػػا حػػػػػػدي  عمػػػػػػرة السػػػػػػابق: "ك ػػػػػػ  اْلػػػػػػركج 

 على كل ذات نطاؽ"، ف ذا ك   اْلركج ك بت الصالة، كإإ فال معىن. كاهلل أعلم.
 

 :مقدار زكاة الرؤوس 

ر،    ْسممممع،يد   أْب،ممممي ْعمممم ل   - النَّب،ممممي   زْْمممممان،  ف،ممممي نُمعلط،يْهمممما ُكنَّمممما: قْمممماَّلْ  - عنممممو اهلل رضممممي - اللُخممممدل
مممم ل  ْصمممماع ا - وسمممملَ عليممممو اهلل صممممل  مممم ل  ْصمممماع ا ْأول ت ْطْعممممام   م، ممممر   م، مممم ل  ْصمممماع ا ْأول ت ْتمل ت ْشممممع،ير   م،
مممم ل  ْصمممماع ا ْأول  مممم ل  ْصمممماع ا ْأول : ر،ْوايْممممة   ْوف،ممممي* . ْعْليلممممو،  ُمتمَّْفمممم   . زْب،يمممم    م،  أْبُممممو قْمممماَّلْ * . «ْأق،مممم    م،

                                                           
ٕٔ
ًٍّ َقاَل: "َحقٌّ   ُص لَُهنَّ ِفً روى ابن أبً شٌبة َعْن َعلِ ٌَُرخِّ ُكْن  ٌَ ِن، َولَْم  ٌْ َعلَى ُكلِّ َذاِت ِنَطاٍق أَْن َتْخُرَج إِلَى اْلِعٌَد

ِن". * قال العربً: إن كان للحاجة فال بأس. ٌْ ٍء ِمَن اْلُخُروِج إاِلَّ إِلَى اْلِعٌَد ًْ  َش
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ر،ُجمممموُ  ْأزْاَّلُ  فْممممْ   أْنْمممما ْأمَّمممما: ْسممممع،يد   ر،ُجمممموُ  ُكنلمممممُ  ْكْممممما ُأخل ْب،ممممي* . اللَّممممو،  ْرُسمممموَّل،  زْْممممم ،  ف،ممممي ُأخل  ْوْل،
ر،جُ  َْل : ْ اُو ْ  ا ُأخل  . ْصاع ا إ،َلَّ  أْْبد 

ا ػػػػػدي  دليػػػػػل علػػػػػى أف املقػػػػػدار الوا ػػػػػ  مػػػػػن زكػػػػػاة الػػػػػرؤكس ىػػػػػو صػػػػػاع، كمػػػػػن تطػػػػػوع خػػػػػًنان 
 فهو خًن لو.

خزر ػػػػػػي، فقيػػػػػػو نبيػػػػػػل مػػػػػػن (( امسػػػػػػو سػػػػػػعد بػػػػػػن مالػػػػػػك بػػػػػػن سػػػػػػناف، أنصػػػػػػارم ْسممممممع،يد   أْب،ممممممي))
 ، كىو من صغار الصحابة.أصحاب الشجرة

 (( الفعل املضارع الواقع بعد "كاف" املاضي يدؿ على املداكمة.نُمعلط،يْها ُكنَّا))
مممم ل )) كركايػػػػة البخػػػػارم أكمػػػػل الشػػػػعًن. يومئػػػػذ قػػػػاؿ: ككػػػػاف طعامنػػػػا مسػػػػلم (( يف ركايػػػػة ْطْعممممام   م،

ػػػػػافى »حيػػػػػ  قػػػػػاؿ:  ػػػػػًعًني  طىعىامىنىػػػػػا كىكى * إذنا طمػػػػػرج كػػػػػل أىػػػػػل بلػػػػػد * «كىالتٍَّمػػػػػري  كىاألىقًػػػػػ ي  كىالزَّبًيػػػػػ ي  الشَّ
 بلده، فالتمر للعرب، كاألرز كرموه ألىل أندكنيسيا. من قوت أك طعاـ 

 فػػػػ ف، يف بلػػػػده أمثالػػػػو قػػػػوت غالػػػػ  مػػػػن الفطػػػػر صػػػػدقة إخػػػػراج صمػػػػ قػػػػاؿ البغػػػػوم رضبػػػػو اهلل: 
 إليػػػػو الػػػػبالد أقػػػػرب قػػػػوت غالػػػػ  مػػػػن طمػػػػرج أف فعليػػػػو فيػػػػو، عشػػػػر إ حبػػػػا أك  مػػػػا قػػػػوهتم كػػػػاف
 . انتهى.الشافعي مذى  على
 العن  اجملفف. كقاؿ الزىرم: من أراد حفظ ا دي ، فعليو بالزبي .(( زْب،ي   ))
ػػػػػّتَّ  صممػػػػػد حممػػػػػ  لػػػػػنىػػػػػو (( ْأق،ممممم   ))  قػػػػػوؿ اختلػػػػػف*  .بًػػػػػوً  يطٍػػػػػبخ أىك كيطػػػػػبخ يسػػػػػتحجر حى

 .  وازه على يدؿ كا دي  قوهتم، ذلك كاف إذا األق   واز يف الشافعي
 (( فيو قوإف: إخراج القيمة))

 .القيمة كإ اْلبز، كإ السويق، كإ الدقيق، إخراج صموز إ -ُ

 .ذلك صبيع الرأم أصحاب ز وٌ  -ِ



 
 

ٔٓ 
 

مممممممر،جُ  َْل )) ا ُأخل كيف  ُّ،خالفػػػػػػػو ملػػػػػػػذى  معاكيػػػػػػػة عليػػػػػػػو السػػػػػػػالـ(( يشػػػػػػػًن إىل ْصممممممماع ا إ،َلَّ  أْبْمممممممد 
 املسألة خالؼ على قولٌن:

 أبػػػػو مػػػػنهم الصػػػػحابة مػػػػن صباعػػػػة قػػػػوؿ) أخػػػػرج نػػػػوع أم مػػػػن صػػػػاع مػػػػن أقػػػػل صمػػػػوز إ -ُ
 كالشػػػػػػػافعي، مالػػػػػػػك، ذىػػػػػػػ  كإليػػػػػػػو زيػػػػػػػد، بػػػػػػػن ك ػػػػػػػابر ا سػػػػػػػن، قػػػػػػػاؿ كبػػػػػػػو سػػػػػػػعيد،
 = اجلمهور( كإسحاؽ كأضبد،

 عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى النػػػػػي أصػػػػػحاب مػػػػػن صباعػػػػػة) صػػػػػاع نصػػػػػفخاصػػػػػةن  الػػػػػ  مػػػػػن صمػػػػػوز -ِ
 .(الرأم كأصحاب املبارؾ، كابن الثورم،، ككغًنىم كسلم
 ة.القوؿ الثاين ضعيفكأدلة كالرا ح األكؿ. 

قىةي " :فمنهمممما ٍػػػػر صػػػػاعي  اٍلًفطٍػػػػرً  صىػػػػدى ػػػػًعًنو  صىػػػػاعي  أىكٍ  سبى ػػػػلِّ  عىػػػػنٍ  شى ػػػػٌٍنً  بػىػػػػٌٍنى  بػيػػػػر   صىػػػػاعي  أىكٍ ، رىٍأسو  كي ". اثٍػنػى
 ُْ .ثعلبة بن اهلل عبد عن( د حم)

ػػػػلِّ  عىلىػػػػى الًفطٍػػػػرً  زىكػػػػاةي " ومنهمممما: ػػػػرى  كي ػػػػرو  كىعىٍبػػػػدو  حي بًػػػػًنو  صىػػػػًغًنو  كأنثػػػػى ذىكى  ًمػػػػنٍ  صىػػػػاعه ، كىغىػػػػيًن  فىًقػػػػًنو  كىكى
ٍرو   ُٓ.ىريرة أيب عىن( ىق)". قىٍمحو  ًمنٍ  صىاعو  ًنٍصفي  أىكٍ  سبى

قىةي "ومنهممممما:  ػػػػػلِّ  عىلىػػػػػى اٍلًفطٍػػػػػرً  صىػػػػػدى بًػػػػػًنو  صىػػػػػًغًنو  كي ػػػػػرو  كىكى ػػػػػوًدمٌ ، كأنثػػػػػى ذىكى ػػػػػرن ، نىٍصػػػػػرىاينٌ  أىكٍ  يػىهي  أىكٍ  حي
ٍليػػػػػوؾو  ٍػػػػػرو  ًمػػػػػنٍ  صىػػػػػاعان  أىكٍ  بػيػػػػػرى  ًمػػػػػنٍ  صىػػػػػاعو  ًنٍصػػػػػفي ، دمى ػػػػػًعًنو  ًمػػػػػنٍ  صىػػػػػاعان  أىكٍ  سبى  ابٍػػػػػن عىػػػػػن( قػػػػػ ٌ )". شى
 ُٔ.عباس
 

                                                           
ٖٔ
ال العربً: لكن القلب ٌمٌل إلى روى البخاري قاَل ابن عباس فً حق معاوٌة علٌهما السالم: "إنه لفقٌه". * ق 

 مذهب الجمهور فً كون زكاة الرؤوس صاعاً من كل نوع.
ٔٗ

قال ابن قدامة: تفرد النعمان بن راشد. قال البخاري: ٌتهم كثٌرا، وهو صدوق فً األصل. وقال: ههنا ذكرت   
هذا؟ قال: من قبل ألحمد حدٌث بن ثعلبة هذا فقال: لٌس صحٌحا! إنما هو عن الزهري مرسل. قلت: من قبل 

 النعمان بن راشد، فلٌس بقوي. وقال ابن عبد البر: لٌس دون الزهري من ٌقوم به حجة.
ٔ٘

 قال المناوي: قد عرفت أن فً سنده من ال ٌعول علٌه!  
ٔٙ

قال الدارقطنً: تفرد به سالم الطوٌل وهو متروك! وقال الذهبً فً التنقٌح: خبر واه! وبه ٌعرؾ أن عزو   
دٌث فً الجامع الصؽٌر لمخرجه وسكوته عما عقبه به من بٌان علته كما هو دأبه فٌه ؼٌر صواب. السٌوطً الح

 )الفٌض(
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 : زكاة الرؤوس عبا ة مىقتةت تى   إل  الم اكي 

ممممميْ  17ْعبَّممممماس   ابلممممم ،  ْعممممم ،  ُهْمممممما اللَّممممموُ  ْرض،  عليمممممو اهلل صمممممل  - اللَّمممممو،  ْرُسممممموَّلُ  فْممممممْر ْ : قْممممماَّلْ  ْعنمل
ممممْرة  ت اللف،طلممممر،  زْْكمممماةْ  - وسمممملَ مممم ْ  ل،لصَّمممما ،َ،  ُطهل  ْفْممممم ل ت ل،للْمْ مممماك،ي ،  ْوطُعلْمممممة  ت ْوالرَّفْمممم ،  اللَّ لممممو،  م،
ممممميْ  الصَّمممممْ ة،  قْمبلممممم ْ  ْأ َّاْىممممما ُبولْمممممة   زْْكممممماة   ْفه، ممممميْ  الصَّمممممْ ة،  بْمعلمممممدْ  ْأ َّاْىممممما ْوْمممممم ل ت ْمقل ممممم ْ  ْصمممممْدْقة   ْفه،  م،

وُ ت ْماْجول  ْوابل ُ ت ْ اُو ْ  أْبُو ْرْواهُ . الصَّْدقْات،  َْ ََّ َُ  ْوْص اك، َْ  ق  (. )الل
مممممْرة  )) لكػػػػػن الصػػػػػـو لػػػػػيس شػػػػػرطان يف ك ػػػػػوب زكػػػػػاة الػػػػػرؤكس، فاإلنسػػػػػاف الػػػػػذم (( ل،لصَّممممما ،َ،  ُطهل

 إ يصـو رمضاف كالشيخ الكبًن مثالن، مل يسق  عنو ك وهبا، كىو الرا ح.
، كمعنػػػػػػػاه اإلمسػػػػػػػاؾ. قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: الصممممممما َ))  لًلػػػػػػػرَّضٍبىنً  نىػػػػػػػذىٍرتي  ًإينِّ  فػىقيػػػػػػػوً  }(( مػػػػػػػن الصػػػػػػػـو

ػػػػػٍوـى  أيكىلِّػػػػػمى  فػىلىػػػػػنٍ  صىػػػػػٍومنا ، أم: نػػػػػذرتي إمسػػػػػاكان عػػػػػن الكػػػػػالـ، ككػػػػػاف [ِٔ: مػػػػػرمي{ ] ًإٍنًسػػػػػي ا اٍليػى
 كىإى ، اٍحػػػػػػػػًتالـى بػىٍعػػػػػػػػدى  ييػػػػػػػػتم إى ذلػػػػػػػػك يف شػػػػػػػػريعتهم. أمػػػػػػػػا يف شػػػػػػػػريعتنا فقػػػػػػػػد ثبػػػػػػػػت يف السػػػػػػػػنة: "

 .علي عن( د)". الليل إىل يػىٍوـو  ًصمىاتى 
ػػػػا ((اللَّ لممممو، )) ـ مػػػػن بًػػػػوً  يٍعتػػػػد إى  مى ػػػػالى ، كيسػػػػمى: نفػػػػع كىإى  فىائًػػػػدىة علػػػػى ًمٍنػػػػوي  ضمصػػػػل كىإى  كىغىػػػػًنه كى

  اَلواىي.
اًمعىػػػػػة كلمػػػػػة ((ْوالرَّفْممممم ، )) ػػػػػٍرأىة مػػػػػن الر ػػػػػل ييرًيػػػػػد ملػػػػػا  ى ػػػػػًبيل يف  اٍلمى  غػػػػػًن مػػػػػن هبىػػػػػا اًإٍسػػػػػًتٍمتىاع سى

. )كػػػػػذا يف املعجػػػػػم الوسػػػػػي ( كأصػػػػػل معنػػػػػاه: قبػػػػػيح الكػػػػػالـ. كمسػػػػػي اجلمػػػػػاع رفثػػػػػا، ألف ًكنىايىػػػػػة
 يف السنة الشريفة. ُٖقبيحان، أما يف موضعو فقد أدلٌتوالتلفظ بو يف غًن موضعو يعت  

دليػػػػل علػػػػى أف مسػػػػتحقي زكػػػػاة الػػػػرؤكس إسمػػػػا ىػػػػم املسػػػػاكٌن، كلػػػػيس  ((ل،للْمْ مممماك،ي ،  ْوطُعلْمممممة  ))
، كالػػػػػػػػػرا ح مػػػػػػػػػا دٌؿ عليػػػػػػػػػو صبيػػػػػػػػػع األصػػػػػػػػػناؼ الثمانيػػػػػػػػػة، كاملسػػػػػػػػػألة فيهػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػالؼ معػػػػػػػػػركؼ

 كىاؾ تفصيل اْلالؼ: .ُٗا دي 
                                                           

ٔ7
 ابن عّم رسول هللا علٌه الصالة والسالم، وهو الحبر البحر، لسعة علمه رضً هللا عنه. 
ٔ8
فً جواز نسبة لفظة  واقرأ كتابً: الرد على أنوْر الذي تعصب وتشدد ولم ٌقنع باألحادٌث الصحٌحة الواردة 

 "الجماع" لسٌدنا المصطفى علٌه الصالة والسالم.



 
 

ٕٔ 
 

 .املاؿ زكاة فيها تصرؼ اليت الثمانية اْلصناف على قسمتها  واز: الجمهور -ُ

 بػػػػػػػالفقراء صػػػػػػػرفها زبصػػػػػػػي (: تيميػػػػػػػة ابػػػػػػػن كاختارىػػػػػػػا) أضبػػػػػػػد عػػػػػػػن ركايػػػػػػػةك  املالكيػػػػػػػة -ِ
 .كاملساكٌن

 .منهم ك د من أك الثمانية، األصناؼ على قسمتها ك وب: الشافعية -ّ
ُبوْلة   زْْكاة   ْفه،يْ  الصَّْ ة،  قْمبل ْ  ْأ َّاْىا))  عبادة مؤقتة غًن مطلقة.(( دليل على أهنا ْمقل
إىل غػػػػركب  ػػػػس بعػػػػ  العلمػػػػاء أداءىػػػػا بعػػػػد الصػػػػالة  ػػػػائز عنػػػػد (( الصَّممممْ ة،  بْمعلممممدْ  ْأ َّاْىمممما))

: قػػػػاإ أهنمػػػا كالنخعػػػي، سػػػػًنين، ابػػػن عػػػن نقػػػػل مػػػا إإفػػػػال صمػػػوز! يػػػـو العيػػػد. أمػػػػا بعػػػد ذلػػػك، 
 . )أنظر: فقو السنة(العيد يـو عن تأخًنىا صموز
مممميْ )) مممم ْ  ْصممممْدْقة   ْفه، ، كليسػػػػٍت زكػػػػاة اإكقػػػػات سػػػػائر يف هبػػػػا يتصػػػػدؽ الػػػػيت: أم ((الصَّممممْدقْات،  م،

 الرؤكس إذ ىي مؤقتة.
(( الصػػػػػػدقة مػػػػػػن الصػػػػػػدؽ، كمسيػػػػػػٍت الصػػػػػػدقة صػػػػػػدقة ألف العمػػػػػػل هبػػػػػػا دليػػػػػػل علػػػػػػى صممممممدقة))

فػػػػ ذا تركػػػو هلل تعػػػاىل فهػػػو دليػػػػل صػػػدؽ إظمػػػاف فاعلهػػػا، فػػػ ف اإلنسػػػػاف ،بػػػوؿ علػػػى حػػػ  املػػػاؿ، 
 الشػػػػػػيخ أبػػػػػو) َِ".بالصػػػػػػدقة مرضػػػػػاكم داككاكثبػػػػػت يف السػػػػػػنة: "علػػػػػى صػػػػػػدؽ إظمانػػػػػو بػػػػػػاهلل. * 

 .أمامة أيب عن( الثواب يف
 

  الزكاةمصرف تف ير آية 

ْهممممممما ْواللْعمممممممام،ل،ي ْ  ْواللْمْ ممممممماك،ي ،  ل،للُفْقمممممممْراء،  الصَّمممممممْدقْاتُ  إ،نَّْمممممممما} َل  ْواللُمْىلَّْفمممممممة،  ْعْليمل  ْوف،مممممممي قُملُممممممموبُمُه
ممممب،ي ،  ْوابلممم ،  اللَّمممو،  ْسمممب،ي ،  ْوف،مممي ْوالل ْمممار،م،ي ْ  الر قْممماب،  ممم ْ  ْفر،يْضمممة   ال َّ َ   ْواللَّممموُ  اللَّمممو،  م، َ   ْعل،مممي  ْقك،ممممي
 [66: التوبة{ ]

                                                                                                                                              
ٔ9
 أما الشٌخ ابن الباز، فقد رجح القول بأنهم األصناؾ الثمانٌة، كما فً رسالة له فً زكاة الفطر. 
ٕٓ
فً السنة: هً: "فإنَّها َتْدَفُع َعْنُكُم األَْمراَض واألعراض". * لكن ثبت  ضعيفةورواه )فر( عن ابن عمر بزٌادة  

َرة )اْبن الل( عن عائشة. ٌْ  "ذبوا عن أعراضكم بأْمَوالُِكْم". )خّط( َعن أبً ُهَر
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 (( أداة حصر، بل ىي أـ أدكات ا صر.إ،نَّْما))
 هبػػػػػا طمػػػػػ  إ أحػػػػػد، لكػػػػػل املسػػػػػتحبة الصػػػػػدقة أف بػػػػػدليل .الوا بػػػػػة الزكػػػػػوات(( الصَّمممممْدقْاتُ ))
 .أحد دكف أحد
 : أقاكيل ستة على فيها العلم أىل اختلف ((ْواللْمْ اك،ي ،  ل،للُفْقْراء، ))

 عبػػػػػاس ابػػػػػن) ال ممممما   احملتػػػػػاج: كاملسػػػػػكٌن. املسػػػػػألة عػػػػػن المتعفمممممف احملتػػػػػاج الفقػػػػػًن -ُ
 . (كزيد ك،اىد كالزىرم زيد كابن ك ابر كا سن

 مػػػػنهم اجلسػػػػم الصممممَي  ىػػػػو: كاملسػػػػكٌن ،ا ا ػػػػة أىػػػػل مػػػػن الزمانممممة ذو ىػػػػو الفقػػػػًن -ِ
 . (قتادة)

 مػػػػػػػزاحم بػػػػػػػن الضػػػػػػػحاؾ) املهػػػػػػػا رين غػػػػػػػًن: كاملسػػػػػػػاكٌن ،المهممممممماجرون ىػػػػػػػم الفقػػػػػػػراء -ّ
 . (كإبراىيم

 . ُِ(عكرمة) الكتاب أى  من: كاملسكٌن ،الم لمي  من الفقًن -ْ

 مػػػػا لػػػػو الػػػػذم كاملسػػػػكٌن ،فقػػػػاره كسػػػػرت قػػػػد ا ا ػػػػة ألف لممممو شمممميء َل الػػػػذم الفقػػػًن -ٓ
 اهلل رضػػػػػي اْلطػػػػػاب بػػػػػن عمػػػػػر كقػػػػػاؿ* . (الشػػػػػافعي) إليػػػػػو يسػػػػػكن لكػػػػػن يكفيمممممو َل
 قػػػػاؿ). الكسػػػػ  األخلػػػػق املسػػػػكٌن كلكػػػػن، لػػػػو مػػػػاؿ إ الػػػػذم املسػػػػكٌن لػػػػيس: عنػػػػو
 (عندنا احملارؼ األخلق: علٌية ابن

 إليػػػػػو يسػػػػػكن شممممميء لمممممو لمممممي  الػػػػػذم: كاملسػػػػػكٌن ،يكفيمممممو َل مػػػػػا لػػػػػو الػػػػػذم الفقػػػػػًن -ٔ
 (.حنيفة أبو)

 : فالقوإف األخًناف متناقضاف، كالصواب مع الشافعي اإلماـ.ِِقاؿ أبو زيداف العريب
                                                           

ٕٔ
ِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ مِ   ٌْ ْن وهذا قول ضعٌؾ، إذ النبً علٌه الصالة والسالم قال فً الزكاة: "أَْعلِْمُهْم أَنَّ هللاَ اْفَتَرَض َعلَ

اِئِهْم َفُتَردُّ ِفً فَُقَرا ٌَ  ِئِهْم". )م( عن معاذ. فالحدٌث ٌفٌد أن الزكاة الواجبة ال ٌستحقها من الفقراء إال المسلمون.أَْؼِن
ٕٕ
(( هنا لٌس معناه أنه من ذرٌة العرب. إنما هو كما قال أهل اللؽة: من قرأ القرآن أو تكلم بالعربٌة العربي)) 

كتابه والتكلم بلسانه العربً المبٌن. *  الفصحى فهو عربً وإن كان من العجم. فالحمد هلل الذي وفقنا إلى حفظ
 ." ًٌّ ِة َعَرِب ًٌّ وكالُم أْهِل الَجنَّ ًٌّ والقُْرآُن َعَرب )عق طب وُروي عن النبً وال ٌصح: "أِحبُّوا الَعَرَب لَِثالٍَث ألنًِّ َعَرِب
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 إإ يبػػػػدأ كإ هبػػػػم، بػػػػدأ اهلل ألف املسػػػػكٌن، مػػػػن حا ػػػػة أشػػػػد الفقػػػػًن: "السػػػػعدمقػػػػاؿ العالمػػػػة 
 دكف كفايتػػػػػػػو بعػػػػػػػ  صمػػػػػػػد أك شػػػػػػػيئا، صمػػػػػػػد إ الػػػػػػػذم بأنػػػػػػػو الفقػػػػػػػًن ففسػػػػػػػر فػػػػػػػاألىم، بػػػػػػػاألىم
 ك ػػػػػدىا لػػػػػو ألنػػػػػو كفايتػػػػػو، سبػػػػػاـ صمػػػػػد كإ فػػػػػأكثر، نصػػػػػفها صمػػػػػد الػػػػػذم: كاملسػػػػػكٌن*  .نصػػػػفها
 ".كمسكنتهم فقرىم بو يزكؿ ما الزكاة من فيعطوف غنيا، لكاف

 لًيىٍشػػػػػػػهىديكا}قػػػػػػػاؿ العػػػػػػػريب: كيسػػػػػػػتدٌؿ َلػػػػػػػذا القػػػػػػػوؿ أيضػػػػػػػا بػػػػػػػ يتٌن إحػػػػػػػداشما يف الفقػػػػػػػًن كىػػػػػػػي: 
ػػػػاتو  أىيَّػػػػاـو  يف  اللَّػػػػوً  اٍسػػػػمى  كىيىػػػػٍذكيريكا َلىيػػػػمٍ  مىنىػػػػاًفعى  ػػػػا عىلىػػػػى مىٍعليومى ػػػػمٍ  مى ػػػػةً  ًمػػػػنٍ  رىزىقػىهي ًيمى  فىكيليػػػػوا اأٍلىنٍػعىػػػػاـً  هبى
ػػػػػػػا هى ػػػػػػػوا ًمنػٍ ػػػػػػػًفينىةي  أىمَّػػػػػػػا}* كالثانيػػػػػػػة يف املسػػػػػػػكٌن:  [ِٖ: ا ػػػػػػػج{ ] اٍلفىًقػػػػػػػًنى  اٍلبىػػػػػػػاًئسى  كىأىٍطًعمي  السَّ

انىػػػػػػػتٍ  ػػػػػػػاًكٌنى  فىكى . فاملسػػػػػػػاكٌن ىنػػػػػػػا َلػػػػػػػم سػػػػػػػفينة [ٕٗ: الكهػػػػػػػف{ ] اٍلبىٍحػػػػػػػرً  يف  يػىٍعمىليػػػػػػػوفى  ًلمىسى
 ضمرتفوف هبا. كاهلل تعاىل أعلم كعلمو أمت.

 رزيػػػػػن ذكرىػػػػػا ركايػػػػة(( اشػػػػػتهر حػػػػدي  إ يصػػػػػح فينبغػػػػي التنبيػػػػػو عليػػػػو، أإ كىػػػػػو الم مممماكي ))
 ًمٍسػػػػػػًكٌنه  اآلخػػػػػػرة، علػػػػػػى زك ىهػػػػػػا تعػػػػػػٌن امػػػػػػرأة: متاعهػػػػػػا خػػػػػػًن كمػػػػػػن متػػػػػػاع، الػػػػػػدنيا إف: »قػػػػػػاؿ

 ا ػػػػػػػػافظ قػػػػػػػػاؿ. * «َلػػػػػػػػا زكج إ امػػػػػػػػرأةه  مسػػػػػػػػكينة مسػػػػػػػػكينة ،ِّلػػػػػػػػو امػػػػػػػػرأة إ ر ػػػػػػػػل مسػػػػػػػػكٌنه 
 !منكر األخًن كشطره أصولو، من شيء يف أره كمل رزين ذكره: الرتغي  يف املنذرم

ػػػػػأىلىوي  اٍلعىػػػػػا ً  بٍػػػػػنً  عىٍمػػػػػرًك بٍػػػػػنى  اهللً  عىٍبػػػػػدى أف  مسػػػػػلم** كركل  ػػػػػله، سى  فػيقىػػػػػرىاءً  ًمػػػػػنٍ  أىلىٍسػػػػػنىا: فػىقىػػػػػاؿى  رى ي
ػػػػػػاً رًينى؟ ػػػػػػا؟ تىػػػػػػٍأًكم اٍمػػػػػػرىأىةه  أىلىػػػػػػكى : »اهللً  عىٍبػػػػػػدي  لىػػػػػػوي  فػىقىػػػػػػاؿى  اٍلميهى هى  أىلىػػػػػػكى : »قىػػػػػػاؿى  نػىعىػػػػػػٍم،: قىػػػػػػاؿى  «ًإلىيػٍ

ػػػػا، ً   فىػػػػً فَّ : قىػػػػاؿى  ،«اأٍلىٍغًنيىػػػػاءً  ًمػػػػنى  فىأىنٍػػػػتى : »قىػػػػاؿى  نػىعىػػػػٍم،: قىػػػػاؿى  «تىٍسػػػػكينيوي؟ مىٍسػػػػكىنه  : قىػػػػاؿى  خىاًدمن
 !!!«اٍلميليوؾً  ًمنى  فىأىٍنتى »

                                                                                                                                              
فً اإلمام  ك هب( عن ابن عباس. قال السٌوطً: صحٌح. وقال األلبانً: موضوع. * قال العربً: وقد عرفت ما

 السٌوطً من التساهل فً الحكم على الحدٌث. وهللا أعلم وعلمه أتم.
ٕٖ
لذا كنت فً الكتابات القدٌمة كتبت: كتبه السٌد المسكٌن أبو زٌدان. * أما السٌد فلما ثبت فً السنة: "ُكلُّ نْفٍس ِمْن  

ِتَها". )اْبن الّسنً فً عمل الٌوم واللٌلة( عن أبً ٌْ َدةُ َب ٌِّ ُد أَْهلِِه َوالَمْرأَةُ َس ٌِّ ُجُل َس ٌد َفالرَّ ٌِّ  هرٌرة.  َبِنً آَدَم َس
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ْهممممممما ْواللْعمممممممام،ل،ي ْ ))  مػػػػػػػن اإلمػػػػػػػاـ كلػػػػػػػيس. كتفريقهػػػػػػػا جببايتهػػػػػػػا املختصػػػػػػػوف السػػػػػػػعاة ىػػػػػػػم ((ْعْليمل
 : قوإف منها نصيبهم قدر كيف** . اإلقليم كا  كإ عليها العاملٌن
 . (كالضحاؾ ،اىد) الثمانية األصناؼ أحد ألهنم. الثمن -ُ

 . (عمر بن)ا أمثاَلم أ ور قدر -ِ
َل  ْواللُمْىلَّْفممممة، ))  ،بالعطيػػػػة يتػػػػألفهم كسػػػػلم عليػػػػو اهلل صػػػػلى اهلل رسػػػػوؿ كػػػػاف قػػػػـو ىػػػػم( (قُملُمممموبُمُه
 . كمشركوف مسلموف: صنفاف كىم

 فصنفاف املسلموف فأما : 
 بػػػػػػن كعقبػػػػػػة) لنيػػػػػػاهتم تقويػػػػػػة فتػػػػػػألفهم ضػػػػػػعيفة اإلسػػػػػػالـ يف نيػػػػػػاهتم كانػػػػػػت صػػػػػػنف -ُ

 (.ِٔمرداس بن كالعباس، ِٓحابس بن كاألقرع، ِْحرب بن سفياف كأيب، زيد

 لعشػػػػػػائرىم تألفػػػػػان  فػػػػػػأعطوا حسػػػػػنة اإلسػػػػػػالـ يف نيػػػػػاهتم كانػػػػػػت مػػػػػنهم آخػػػػػػر كصػػػػػنف -ِ
 . الطائي( ِٕحامت بن عدم مثل) املشركٌن من

 . قلوهبم املؤلفة سهم من الصنفٌن ًكال كيعطي
 فصنفاف املشركوف كأما : 
 بػػػػػػػن عػػػػػػػامر مثػػػػػػػل) ألذاىػػػػػػػم دفعػػػػػػػان  فيتػػػػػػػألفهم بػػػػػػػاألذل املسػػػػػػػلمٌن يقصػػػػػػػدكف صػػػػػػػنف -ُ

 (.ِٖالطفيل

                                                           
ٕٗ
 ٌان اسمه صخر، وهو أبو معاوٌة الفقٌه رضً هللا عنهما، وأبو أم حبٌبة إحدى أمهات المؤمنٌن.أبو سف 
ٕ٘
األقرع من سادات العرب فً الجاهلٌة، وكان حكما فً الجاهلٌة. قدم على رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم فً  

وسكن المدٌنة، ورحل إلى دومة  وفد من بنً دارم )من تمٌم( فأسلموا. * وشهد: حنٌنا وفتح مكة والطائؾ. *
الجندل فً خالفة أبً بكر. * وكان مع خالد بن الولٌد فً أكثر وقائعه حتى الٌمامة، واستشهد بالجوزجان. ** وفً 
المؤرخٌن من ٌرى أن اسمه )فراس( وأن األقرع لقب له، لقرع كان برأسه. ** وهو القائل: إِنَّ لًِ َعَشَرًة ِمَن الَولَِد 

ِه َوَسلََّم ُثمَّ َقاَل: َما َقبَّ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعَل ِه َرُسوُل هللاَّ ٌْ ٌُْرَحمُ »ْلُت ِمْنُهْم أََحًدا، َفَنَظَر إَِل ْرَحُم الَ  ٌَ )خ( * وهو السائل « َمْن الَ 
ِ؟ )ن( ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ  فً شأن الحج: ُكلُّ َعاٍم 

ٕٙ
كان ممن أعطاه المصطفى صلى هللا علٌه ألقطار": مشاهٌر علماء األمصار وأعالم فقهاء اقال ابن حبان فً " 

 وسلم فً المؤلفة قلوبهم ٌوم حنٌن. انتهى.
ٕ7
 قال الذهبً: هو الجواد بن الجواد، أسلم سنة سبٍع. قال ابن حبان: وال عقب له. 
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 بػػػػػن صػػػػػفواف مثػػػػػل) ليؤمنػػػػػوا بالعطيػػػػػة تػػػػػألفهم اإلسػػػػػالـ إىل ميػػػػػل َلػػػػػم كػػػػػاف كصػػػػػنف -ِ
 . ِٗ(أمية

 مػػػػػػػػن َلػػػػػػػػم املسػػػػػػػػمى بالسػػػػػػػػهم كسػػػػػػػػلمكآلػػػػػػػػو  عليػػػػػػػػو اهلل صػػػػػػػػلى اهلل رسػػػػػػػػوؿ بعػػػػػػػػد تػػػػػػػػألفهم كيف
 : قوإف ،الصدقات
 . (كطائفة ا سن) بو كيتألفوف يعطونو -ُ

 (. ابر) تألفهم عن دينو اهلل إلعزاز يعطونو كإ منو ظمنعوف -ِ

 . الشافعي عن حمكيٌ  القولٌن ككال
 يطلػػػػ  حصػػػػن بػػػػن عيينػػػػة كأتػػػػاه عنػػػػو اهلل رضػػػػي عمػػػػر قػػػػاؿ: قػػػػاؿ عطيػػػػة بػػػػن حسػػػػاف ركل كقػػػػد
ػػػػمٍ  ًمػػػػن ا ٍىػػػػقي  كىقيػػػػلً } ضػػػػربائك كعػػػػن عنػػػػك اهلل أغػػػػىن قػػػػد: فقػػػػاؿ قلػػػػوهبم املؤلفػػػػة سػػػػهم مػػػػن  رَّبِّكي
 . مؤلفة اليـو ليس أم( ِٗ: الكهف{ }فػىٍليىٍكفيرٍ  شى ءى  كىمىن فػىٍليػيٍؤًمن شى ءى  فىمىن
 : قوإف فيهم( (الر قْاب،  ْوف،ي))

 . (كالشافعي، طال  أيب بن)ا املكاتبوف -ُ

 . (كمالك، عباس ابن) السهم هبذا ييشرتكف عبيد -ِ

                                                                                                                                              
ٕ8

 فً وساداتهم وشعرائهم العرب فتاك وأحد قومه، فارس: عامر بن الطفٌل بن مالك العامري، زركلًقال ال  

ًّ  أبو كنٌته. الجاهلٌة  جائع أو فنحمله؟ راجل من هل: ٌنادي "عكاظ" فً منادٌا ٌأمر وكان. بنجد ونشأ ولد. عل
 علٌه هللا صلّى هللا رسول على فوفد شٌخا، االسالم وأدرك. * الكثٌرة المعارك وخاض فنؤمنه؟ خائؾ أو فنطعمه؟

 له ٌجعل أن فاشترط اإلسالم، إلى فدعاه. علٌه ٌجرؤ فلم به، الؽدر ٌرٌد مكة، فتح بعد المدٌنة، فً وهو وسلم
 جردا خٌال ألمألنها: ٌقول أحدهم وسمعه. * حنقا فعاد فرده، بعده، من األمر ولً ٌجعله وأن المدٌنة، ثمار نصؾ

 إحدى فً عٌنه أصٌبت أعور وكان* . قومه ٌبلػ أن قبل طرٌقه فً فمات! فرسا نخلة بكل وألربطن مردا ورجاال
  .متفرقة كثٌرة أخباره. الشاعر لبيد عم ابن وهو. له ٌولد ال عقٌما وقائعه،

 عند أشهر الكفر على المذكور عامر وموت ،غلط وهو الصحابة، فً المستؽفريّ  جعفر ذكره* وقال فً اإلصابة: 
 الطفٌل بن عامر أن، الطفٌل بن عامر إلى سندهب البؽوي أخرجها برواٌة جعفر اؼترّ  وإنما فٌه، ٌترّدد أن السٌر أهل

ًّ  ظهرت قد إنً: إلٌه وكتب فرسا، وسلم وآله علٌه هللاَّ  صلّى هللاَّ  رسول إلى أهدى ًّ  فابعث دبٌلة، ف  من دواء إل
 بن عامر هو وإنما تؽٌٌر، عن نشأ خطأ وهو*  .عسل من عّكة إلٌه وأرسل أسلم، ٌكن لم ألنه الفرس، فردّ . عندك
 .سعد بن سهل حدٌث من كافرا الطفٌل بن عامر موت قصة الطبرانً أورد وقد.. .مالك

ٕ9
 .فى أوائل خالفة معاوٌة، وقٌل: أٌام قتل عثمان، توفً صحابى أحد أشراؾ الطلقاء  
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 مل أنفسػػػػػهم مصػػػػػاح يف اٌدانػػػػػوا فػػػػػ ف ،غرمػػػػػو يلػػػػػزمهم الػػػػػدين علػػػػػيهم الػػػػػذين ىػػػػػم( (ْوالل ْمممممار،م،ي ْ ))
 . كالفقر الغىن مع أعطوا العامة املصاح يف اٌدانوا كإف ،الفقر مع إإ يعطوا

 : أقاكيل ثالثة على معصية يف اٌداف فيمن كاختلف
 . معصية على يعاف لئال! يعطى إ -ُ

 . انقضت قد كاملعصية ،ك   قد الغـر ألف يعطى -ِ

 . عليها أصر إف يعطى كإ منها التائ  يعطى -ّ
 فيو قوإف: ((اللَّو،  ْسب،ي ،  ْوف،ي))

 الغػػػػػىن مػػػػػع الزكػػػػػاة مػػػػػن سػػػػػهمهم يعطػػػػػوف اهلل سػػػػػبيل يف اجملاىػػػػػدكف الغػػػػػزاة: )اجلمهػػػػػور( -ُ
 مػػػػػػػا الزكػػػػػػػاة مػػػػػػػن فيعطػػػػػػػوف َلػػػػػػػم، ديػػػػػػػواف إ الػػػػػػػذين املتطوعػػػػػػػة، الغػػػػػػػزاة كىػػػػػػػم. كالفقػػػػػػػر
 علػػػػى ليتػػػػوفر كلعيالػػػػو، لػػػػو نفقػػػػة أك دابػػػػة، أك سػػػػالح، شبػػػػن مػػػػن غػػػػزكىم، علػػػػى يعيػػػػنهم
 .قلبو كيطمئن اجلهاد

 مػػػػػن أعطػػػػػي العلػػػػػم، لطلػػػػػ  الكسػػػػػ  علػػػػػى القػػػػػادر تفػػػػػرغ إف(: الفقهػػػػػاء مػػػػػن كثػػػػػًن) -ِ
 .اهلل سبيل يف اجلهاد يف داخل العلم ألف الزكاة،

 العالمة السعدم.. قالو نظر كفيو فرضو،  ج الفقًن منها يعطى أف صموز: أيضا كقالوا

مػػػػػػػن املعلػػػػػػػـو أف لفظػػػػػػػة "يف سػػػػػػػبيل اهلل" َلػػػػػػػا معنيػػػػػػػاف، كاسػػػػػػػع كضػػػػػػػيق، أمػػػػػػػا (( سمممممممبي  اهلل))
ػػػػػػرىجى  كػػػػػػافى  إفٍ الضػػػػػػيق فهػػػػػػو اجلهػػػػػػاد يف سػػػػػػبيل اهلل، كأمػػػػػػا الواسػػػػػػع فكمػػػػػػا ثبػػػػػػت يف السػػػػػػنة: "  خى

ػػػػٍيخىٌٍنً  أبػػػػوىٍينً  علػػػػى يىٍسػػػػعىى خػػػػرج كػػػػاف كإف، اهلل سػػػػبيل يف فهػػػػو ًصػػػػغاران  كيلٍػػػػًدهً  علػػػػى يىٍسػػػػعىى  شى
بًػػػػػػًنىٍينً  ػػػػػػوى  كى ػػػػػػوى  ييًعفيهػػػػػػا نػىٍفًسػػػػػػوً  علػػػػػػى يسػػػػػػعى خػػػػػػرج كػػػػػػاف كإف، اهلل سػػػػػػبيل يف  فػىهي ػػػػػػًبيلً  يف  فػىهي  سى
ػػػػرىجى  كػػػػافى  كإفٍ ، اللَّػػػػوً  ػػػػوى  كىميفػػػػاخىرىةن  رًيػػػػاءن  يىٍسػػػػعىى خى  بػػػػن كعػػػػ ( طػػػػ )". الشػػػػيطاف سػػػػبيل يف  فػىهي
 .عجرة
 : قوإف فيو ((ال َّب،ي ،  ْوابل ، ))
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 . (اجلمهور) بلده يف غنيان  كاف كإف منها يعطى ،سفره نفقة صمد إ املسافر -ُ

  .(األنبارم ابن حكاه) الضيف -ِ
كالسػػػػػػبيل سػػػػػػبيالف، مثػػػػػػل الطريػػػػػػق: سػػػػػػبيل معنػػػػػػوم كسػػػػػػبيل حٌسػػػػػػي، كاملػػػػػػراد ىنػػػػػػا الثػػػػػػاين. أمػػػػػػا 

ػػػػػػنٍ السػػػػػبيل أك الطريػػػػػػق املعنػػػػػػوم، فمثالػػػػػػو مػػػػػػا ثبػػػػػػت يف السػػػػػػنة: " ػػػػػػلىكى  مى  ًفيػػػػػػوً  يػىٍلػػػػػػتىًمسي  طىرًيقػػػػػػان  سى
ػػػػػهَّلى  ًعٍلمػػػػػان  * كقػػػػػد مػػػػػٌر معنػػػػػا  .ىريػػػػػرة أيب عػػػػػن( ىػػػػػػ ت د ـ حػػػػػم)". اجلىنَّػػػػػةً  ًإىلى  طىرًيقػػػػػان  لىػػػػػوي  اهلل سى

ػػػػرىجى  كػػػػافى  كإفٍ حػػػػدي  " ػػػػوى  كىميفػػػػاخىرىةن  رًيػػػػاءن  يىٍسػػػػعىى خى  كعػػػػػ ( طػػػػ )". الشػػػػيطاف سػػػػبيل يف  فػىهي
 ، فجٌدٍد بو عهدان، كإ تغفل أبدان !عجرة بن
ممممم ْ  ْفر،يْضمممممة  )) الفريضػػػػػة دبعػػػػػىن املفركضػػػػػة، فهػػػػػو فعيػػػػػل دبعػػػػػىن مفعػػػػػوؿ. كمعػػػػػػركؼ أف  ((اللَّمممممو،  م،

علػػػػػػيم )دبعػػػػػػىن عػػػػػػامل(، : كأمثلػػػػػػة ذلػػػػػػكمعػػػػػػاف: فاعػػػػػػل، مفعػػػػػػوؿ، أك ميفعًػػػػػػل. *  ّ"فعيػػػػػػل" لػػػػػػو 
 غسيل املالئكة )دبعىن املغسوؿ(، عذاب أليم )دبعىن مؤمل(. كاهلل أعلم كعلمو أمت.

كيقػػػػاؿ: إنػػػػو اسػػػػم كمعنػػػػاه: اإللػػػػو ا ػػػػٌق، كىػػػػو املػػػػألوه أم املعبػػػػود. لفػػػػظ اجلاللػػػػة،  [(( اهلل ))]
ػػػػػػوىرو  ثىػػػػػػالثً  يف اهلل األعظػػػػػػم. لكػػػػػػن ثبػػػػػػت يف السػػػػػػنة، أف اإلسػػػػػػم األعظػػػػػػم: "  يف  القيػػػػػػٍرآفً  مػػػػػػنى  سي

 ىػػػػػاتػىٌٍنً  يف كمػػػػػا ثبػػػػت أيضػػػػػا أنػػػػػو: "  .أمامػػػػػة أيب عػػػػػن( ؾ طػػػػ  ىػػػػػػ)". كطػػػػػو عمػػػػػراف كآؿ البقػػػػرة
ػػػػػٌٍنً  ػػػػػمٍ } اآليػىتػى ػػػػػوى  ًإإَّ  إلػػػػػو إ كاحػػػػػد إلػػػػػو كإَليكي  اهلل امل} ًعٍمػػػػػرىافى  آؿً  كفارًبىػػػػػةً ، {الػػػػػرًَّحيمي  الػػػػػرَّضٍبني  ىي

 .يزيد بنت أمساء عن( ىػ ت د حم)". {القىييوـي  ا ىيي  ىيوى  ًإإَّ  إلو إ
((  َ َ   ْعل،ممممي أمػػػػا *  مواضػػػػع مػػػػن القػػػػرآف الكػػػػرمي. ُٗىػػػػذا كالعلػػػػيم ا كػػػػيم، ذبػػػػدشما يف  ((ْقك،ممممي

* كالفػػػػػػرؽ بػػػػػٌن العلػػػػػػيم الػػػػػػذم ىػػػػػػو  العلػػػػػيم اْلبػػػػػػًن ففػػػػػػي موضػػػػػػع، كعلػػػػػيم خبػػػػػػًن يف موضػػػػػػعٌن. 
 علمػػػػػػػو أحػػػػػػػا  الػػػػػػػذمىػػػػػػػو  ((العلػػػػػػػيم))كثػػػػػػػًن العلػػػػػػػم، كاْلبػػػػػػػًن الػػػػػػػذم ىػػػػػػػو كثػػػػػػػًن اْلػػػػػػػ : أف 

 كاملمكنػػػػػػػػػػات، كاملسػػػػػػػػػػتحيالت، كبالوا بػػػػػػػػػػات، كاإلعػػػػػػػػػػالف، كاإلسػػػػػػػػػػرار كالبػػػػػػػػػػواطن، بػػػػػػػػػػالظواىر
 مػػػػػن شػػػػػيء عليػػػػػو طمفػػػػػى فػػػػػال كاملسػػػػػتقبل، كا اضػػػػػر، ضػػػػػي،كباملا كالسػػػػػفلي، العلػػػػػوم، كبالعػػػػػامل
ػػػػػوى  اْلٍى ى فػػػػػ. أمػػػػػا ))اْلبػػػػػًن(( األشػػػػػياء  معنممممم  فىًفيػػػػػوً ، حقائقهػػػػػا علػػػػػى املعلومػػػػػات بكنػػػػػو اٍلعلػػػػػم ىي
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ػػػػلمىة أيب بػػػػن أىضٍبػػػػد أىبيػػػػو قىػػػػاؿى . اللعلممممَ علمممم  زْا ،ممممد  مػػػػن أًلىنَّػػػػوي  "خػػػػابر" ًمٍنػػػػوي  يػيقىػػػػاؿ إى : اهلل رىضبىػػػػو سى
ػػػػػػذىا. * ككرمػػػػػػػت ظرفػػػػػػت: مثػػػػػػل "فعلػػػػػػت" بىػػػػػػاب ػػػػػػػًذه، يتػىعىػػػػػػدَّل إى  "فعلػػػػػػت" أًلىف، غلػػػػػػ  كىىى  كىىى
 .حىًقيقىتو عرفتى  ًإذا "الشٍَّيء خ تي " قػىٍولك من ىيوى  كىًإسمَّىا، ًبوً  تتعدل اٍلكىًلمىة
((  َ عليهمػػػػػا  َّلعلـو كلهػػػػػا مػػػػػن عنػػػػػد اهلل تعػػػػػاىل. لػػػػػذا قػػػػػاؿ موسػػػػػى لشػػػػػيخو اْلضػػػػػرفػػػػػا(( ْعل،مممممي

ػػػػػػلٍ }السػػػػػػالـ:  ػػػػػػنً  أىفٍ  عىلىػػػػػػى أىتًَّبعيػػػػػػكى  ىى ا عيلٍِّمػػػػػػتى  دمَّػػػػػػا تػيعىلِّمى كقػػػػػػاؿ //  [ٔٔ: الكهػػػػػػف{ ] ريٍشػػػػػػدن
ػػػا يىػػػا}سػػػليماف عليػػػو السػػػالـ:  ػػػلِّ  ًمػػػنٍ  كىأيكتًينىػػػا الطَّػػػًٍنً  مىٍنًطػػػقى  عيلٍِّمنىػػػا النَّػػػاسي  أىيػيهى ػػػٍيءو  كي ا ًإفَّ  شى ػػػػذى  ىى

ػػػػا رىيبِّ  أىٍمػػػػرً  ًمػػػػنٍ  الػػػػريكحي  قيػػػػلً }تعػػػػاىل: كقػػػػاؿ  // [ُٔ: النمػػػػل{ ] اٍلميبًػػػػٌني  اٍلفىٍضػػػػلي  َلىيػػػػوى   أيكتًيػػػػتيمٍ  كىمى
أف  * فكػػػػػػاف ينبغػػػػػػي لنػػػػػػا كطلبػػػػػػة العلػػػػػػم الشػػػػػػرعي* .[ٖٓ: اإلسػػػػػػراء{ ] قىلًػػػػػػيالن  ًإإَّ  اٍلًعٍلػػػػػػمً  ًمػػػػػػنى 

 [ُُْ:  ُّطو{ ] ًعٍلمنا زًٍدين  رىبِّ  كىقيلٍ }السماكم: الدعاء ىذا نكثر من 
((  َ إصػػػػػػابة ا ػػػػػػٌق يف القػػػػػػوؿ كالعمػػػػػػل. كلفػػػػػػظ "ا كمػػػػػػة" مػػػػػػن ا كمػػػػػػة، كضػػػػػػابطها: (( ْقك،ممممممي

ػػػػةى  يػيػػػػٍؤً  }آيػػػػات ىػػػػٌن: قولػػػػو  ْ ػػػػاء يف القػػػػرآف يف  ػػػػنٍ  ا ًٍٍكمى ػػػػاءي  مى ػػػػنٍ  يىشى ػػػػةى  يػيػػػػٍؤتى  كىمى  فػىقىػػػػدٍ  ا ًٍٍكمى
ػػػػرنا أيكً ى  يػٍ ثًػػػػًننا خى ػػػػى دمَّػػػػا ذىلًػػػػكى }، كقاليػػػػو: [ِٗٔ: البقػػػػرة{ ] كى ػػػػةً  ًمػػػػنى  رىبيػػػػكى  ًإلىٍيػػػػكى  أىٍكحى {  ا ًٍٍكمى
نىػػػػػػا كىلىقىػػػػػػدٍ }، كقيليػػػػػػو: [ّٗ: اإلسػػػػػػراء] ػػػػػػافى  آتػىيػٍ ػػػػػػةى  ليٍقمى ، [ُِ: لقمػػػػػػاف{ ] لًلَّػػػػػػوً  اٍشػػػػػػكيرٍ  أىفً  ا ًٍٍكمى

ٍدنىا}كقولو:  نىاهي  ميٍلكىوي  كىشىدى  .[َِ:  { ] اْلًٍطىابً  كىفىٍصلى  ا ًٍٍكمىةى  كىآتػىيػٍ
ػػػػػػدى  إى أمػػػػػػا يف السػػػػػػنة، فقػػػػػػد ثبػػػػػػت يف الصػػػػػػحيحٌن: " ػػػػػػٌٍنً  يف  ًإإَّ  حىسى ػػػػػػلو : اثٍػنىتػى ػػػػػػاإن  اهلل آتىػػػػػػاهي  رى ي  مى

ػػػػلَّطىوي  تًػػػػوً  عىلىػػػػى فىسى ػػػػلو ، ا ىػػػػقِّ  يف  ىىلىكى ػػػػةى  اهلل آتىػػػػاهي  كىرى ي ػػػػوى  ا ًٍٍكمى ػػػػا هًبىػػػػا يػىٍقًضػػػػي فػىهي  حػػػػم)". كىيػيعىلِّميهى
ػػػػػمٍ  الػػػػػيىمىنً  أٍىػػػػػلي  أتىػػػػػاكيمٍ " أيضػػػػػا:فيهمػػػػػا // كثبػػػػػت  .مىٍسػػػػػعيود ابٍػػػػػن عىػػػػػن( ىػػػػػػ ؽ  قػيليوبػػػػػان  أضىػػػػػعىفي  ىي
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ًَ َتْهَتزُّ   ضاَء َفإِذا ِه ٌْ ُه َجَلَس على َفْرَوٍة َب ًَ الَخِضُر َخِضراً ألَنَّ َما ُسمِّ َتْحَتُه َخْضراَء". )حم ثبت فً الصحٌحٌن: "إِنَّ

َرة. ٌْ  ق ت( َعن أبً ُهَر
ٖٔ
دُ ٌذكر ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس، ِفً َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }َطْه{، َقاَل: "ُهَو َكَقْولَِك:   ، ِبلَِساِن اْلَحَبِش. )صححه َيا ُمَحمَّ

 الحاكم ووافقه الذهبً(
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ػػػػػػػػةي ، ظمىىػػػػػػػػافو  الًفٍقػػػػػػػػوي ، أٍفئًػػػػػػػػدىةن  كأرىؽي  ، كيف لفػػػػػػػػظ َلمػػػػػػػػا: ىريػػػػػػػػرة أيب عػػػػػػػػن( ت ؽ)". ظمىىانًيَّػػػػػػػػةه  كاً ٍكمى
 ." " ركاه أيضا "اإلظماف ظمافو  .مسعود ابنمن حدي  ( منيع اٍبن)// كلفظ "الفقو ظمافو
ػػػػمه  الصَّػػػػٍمتي أمػػػػا حػػػػدي  " ، عمػػػػر ابػػػػن عػػػػن( فػػػػر) أنػػػػس عىػػػػن( اٍلقيضىػػػػاًعي)". فىاًعليػػػػوي  كىقىًليػػػػله ، ًحكى
مرفوعػػػػػػان. إسمػػػػػػا ىػػػػػػو موقػػػػػػوؼ علػػػػػػى سػػػػػػلماف الفارسػػػػػػي ذكػػػػػػره مػػػػػػن كػػػػػػالـ لقمػػػػػػاف فػػػػػػال يصػػػػػػح 

 . كاهلل تعاىل أعلم كعلمو أمت.ِّا كيم
 

  العلماء في زكاة الرؤوس:ك م 

 :اليماني ك م اإلمام الغوكاني -
 علػػػػى كالو ػػػػوب، فػػػػرد كػػػػل عػػػػن، املعتػػػػاد القػػػػوت مػػػػن صػػػػاع ىػػػػوقػػػػاؿ رضبػػػػو اهلل يف الػػػػدرارم: "

 زيػػػػادة صمػػػػد إ كمػػػػن، العيػػػػد صػػػػالة قبػػػػل إخرا هػػػػا كيكػػػػوف، كرمػػػػوه الصػػػػغًن كمنفػػػػق العبػػػػد سػػػػيد
 ."الزكاة مصرف ومصرفها، عليو فطرة فال كليلتو يومو قوت على

يعػػػػػين أف مسػػػػػتحقي زكػػػػػاة الػػػػػرؤكس ىػػػػػم األصػػػػػناؼ الثمانيػػػػػة، كىػػػػػو الػػػػػذم ر حػػػػػو الشػػػػػيخ ابػػػػػن 
 باز يف رسالة لو يف زكاة الفطر.

 
 :المصر  ساب ك م الغيخ سيد  -
 .رمضاف من بالفطر ذب  اليت الزكاة أم :الفطر زكاة]تعريفها[ 
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الضعٌفة والواهٌة فمنها: "إّن لُقماَن الَحكٌَم قاَل: إّن هللا إِذا اْسَتْوَدَع  لم أجْد حدٌثا صحٌحا فً لقمان. أما األحادٌث 

ًُّ َوِمْهَجٌع". ) وَداِن أْرَبَعٌة: لُْقماُن َوِبالٌل والنَّجاِش ُر السُّ ٌْ ئاً َحِفَظُه". )حم( َعن اْبن عمر. // ومنها: "َخ ٌْ ابن عساكر( َش
نجاشً: "خٌر السودان ثالثة: لقمان وبالل ومهجع مولى رسول عن األوزاعً معضال. // والحدٌث روي بؽٌر ال

هللا صلى هللا علٌه وسلم". )ك( َعن األَْوزاعً َعن أبً عمار َعن وواثلة. // والحدٌث روي أٌضا بلفظ السادة: 
ًُّ َوِبالَُل وَمْهَجٌع". )اْبن عَ  َجاِش ًُّ والنَّ وداِن أَْرَبَعٌة: لُْقماُن الَحَبِش ْحَمن بن ٌزٌد بن جابر "َساَدةُ السُّ َساِكر( َعن عبد الرَّ

مرسال. ** قال العربً: وكان من حكمة لقمان، أنه كان وعاظا قبل أن ٌكون داود نبٌا، فلما بعث داوود نبٌا سكت 
 سلمان، ورأى أن داوود أحق منه بالوعظ. وهللا أعلم وعلمه أتم.
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 حػػػػر أنثػػػػى، أك ذكػػػػر كبػػػػًن، أك صػػػػغًن املسػػػػلمٌن، مػػػػن فػػػػرد كػػػػل علػػػػى كا بػػػػة كىػػػػي]قكمهمممما[ 
 .عبد أك

 فػػػػػػرت: قػػػػػػاؿ عنهمػػػػػػا اهلل رضػػػػػػي عمػػػػػػر ابػػػػػػن عػػػػػػن كمسػػػػػػلم البخػػػػػػارم ركل[ همممممما] ليمممممم  وجوب
 مػػػػػن صػػػػػاعا أك سبػػػػػر، مػػػػػن صػػػػػاعا رمضػػػػػاف مػػػػػن الفطػػػػػر زكػػػػػاة كسػػػػػلم عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى اهلل رسػػػػػوؿ
 .املسلمٌن من كالكبًن كالصغًن، كاإنثى، كالذكر، كا ر، العبد، على شعًن،

 طهػػػػػرة لتكػػػػػوف اَلجػػػػػرة مػػػػػن الثانيػػػػػة السػػػػػنة مػػػػػن شػػػػػعباف، يف الفطػػػػػر زكػػػػػاة شػػػػػرعت[ قكمتهممممما]
 للفقػػػػػػراء، عونػػػػػػا كلتكػػػػػػوف كالرفػػػػػػ ، اللغػػػػػػو، مػػػػػػن فيػػػػػػو، كقػػػػػػع يكػػػػػػوف أف عسػػػػػػى دمػػػػػػا للصػػػػػػائم،
 .كاملعوزين

: " قػػػػػػػاؿ عنهمػػػػػػػا، اهلل رضػػػػػػػي عبػػػػػػػاس ابػػػػػػػن عػػػػػػػن كالػػػػػػػدارقطين، ما ػػػػػػػو، كابػػػػػػػن داكد، أبػػػػػػػو ركل
 كالرفػػػػػػ  اللغػػػػػػو مػػػػػػن للصػػػػػػائم، طهػػػػػػرة الفطػػػػػػر زكػػػػػػاة كسػػػػػػلم عليػػػػػػو اهلل صػػػػػػلى اهلل رسػػػػػػوؿ فػػػػػػرت
 الصػػػػالة، بعػػػػد أداىػػػػا كمػػػػن مقبولػػػػة، زكػػػػاة فهػػػػي الصػػػػالة، قبػػػػل أداىػػػػا مػػػػن للمسػػػػاكٌن، كطعمػػػػة
 ". الصدقات من صدقة فهي

 كقػػػػوت قوتػػػػو عػػػػن يزيػػػػد صػػػػاع، ملقػػػػدار املالػػػػك املسػػػلم، ا ػػػػر علػػػػى ذبػػػػ  [تجمممم   ممممم  علمممم ]
 .كليلة يوما عيالو،
 يتػػػػػػوىل الػػػػػػذين كخدمػػػػػػو كأبنائػػػػػػو، كزك تػػػػػػو، نفقتػػػػػػو، تلزمػػػػػػو كعمػػػػػػن نفسػػػػػػو، عػػػػػػن عليػػػػػػو، كذبػػػػػػ 
 .عليهم باإنفاؽ كيقـو أمورىم،

 أك الزبيػػػػػ ، أك التمػػػػػر، الشػػػػػعًن، أك القمػػػػػح، مػػػػػن صػػػػػاع الفطػػػػػر صػػػػػدقة يف الوا ػػػػػ [ قمممممدرىا]
 . قوتا يعت  دما ذلك رمو أك الذرة أك اإرز، أك ،اإق 

 .القيمة إخراج حنيفة أبو زك وٌ ]إخراج القيمة[ 

 .صاع نصف صمزئ ف نو القمح، من املزكي أخرج إذا: أبو حنيفة قاؿ ]إخراج القم [
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 زكػػػػاة زمػػػػرج كسػػػػلم عليػػػػو اهلل صػػػػلى اهلل رسػػػػوؿ فينػػػػا كػػػػاف إذ كنػػػػا: " اْلػػػػدرم سػػػػعيد أبػػػػو قػػػػاؿ
 أقػػػػ ، مػػػػن صػػػػاعا أك طعػػػػاـ، مػػػػن مػػػػن صػػػػاعا كدملػػػػوؾ، حػػػػر، ككبػػػػًن، صػػػػغًن، كػػػػل عػػػػن الفطػػػػر
 قػػػػدـ حػػػػّت زمر ػػػػو نػػػػزؿ فلػػػػم زبيػػػػ ، مػػػػن صػػػػاعا أك سبػػػػر، مػػػػن صػػػػاعا أك شػػػػعًن، مػػػػن صػػػػاعا أك

: قػػػػاؿ أف النػػػػاس، بػػػػو كلػػػػم فيمػػػػا فكػػػػاف املنػػػػ ، علػػػػى النػػػػاس فكلػػػػم معتمػػػػرا، أك حا ػػػػا، معاكيػػػػة
 .بذلك الناس فأخذ سبر، من صاعا تعدؿ الشاـ، مسراء من مدين أف أرل إين

 .اجلماعة ركاه. عشت ما أبدا أخر و أزاؿ فال أنا، فأما: سعيد أبو قاؿ

 كىػػػػو صػػػػاعا، شػػػػ  كػػػػل مػػػػن يػػػػركف العلػػػػم أىػػػػل بعػػػػ  عنػػػػد ىػػػػذا علػػػػى كالعمػػػػل: الرتمػػػػذم قػػػػاؿ
 .كإسحاؽ الشافعي، قوؿ

 قػػػػوؿ كىػػػػو صػػػػاع نصػػػػف صمػػػػزئ ف نػػػػو الػػػػ  إإ صػػػػاع شػػػػ  كػػػػل مػػػػن: العلػػػػم أىػػػػل بعػػػػ  كقػػػػاؿ
 .الكوفة كأىل املبارؾ، كابن سفياف،

 ربديػػػػػػد يف كاختلفػػػػػػوا رمضػػػػػػاف، آخػػػػػػر يف ذبػػػػػػ  أهنػػػػػػا علػػػػػػى الفقهػػػػػػاء اتفػػػػػػق[ تجمممممم   متمممممم ]
 .فيو ذب  الذم الوقت
 عػػػػػػن الػػػػػركايتٌن كإحػػػػػدل اجلديػػػػػػد، يف كالشػػػػػافعي كإسػػػػػحاؽ، كأضبػػػػػػد، الثػػػػػورم، فقػػػػػاؿ -ُ

 مػػػػػن الفطػػػػػر كقػػػػػت إنػػػػػو الفطػػػػػر، ليلػػػػػة الشػػػػػمس، غػػػػػركب ك وهبػػػػػا، كقػػػػػت إف: مالػػػػػك
 .رمضاف

 إف: مالػػػػك عػػػػن الثانيػػػػة كالركايػػػػة القػػػػدمي، يف كالشػػػػافعي، كالليػػػػ ، حنيفػػػػة، أبػػػػو كقػػػػاؿ -ِ
 .العيد يـو من الفجر طلوع ك وهبا كقت

 مغيػػػػػػ  كبعػػػػػػد العيػػػػػػد، يػػػػػػـو مػػػػػػن الفجػػػػػػر، قبػػػػػػل يولػػػػػػد املولػػػػػػود يف[ اَلخممممممت ف ىممممممرا فا ممممممدة]
 كقػػػػت بعػػػػد كلػػػػد إنػػػػو ذبػػػػ ، إ اإكؿ القػػػػوؿ فعلػػػػى ذبػػػػ ؟ إ أـ عليػػػػو ذبػػػػ  ىػػػػل الشػػػػمس،
 .الو وب كقت قبل كلد إنو ذب ،: الثاين كعلى الو وب،
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 الفطػػػػػر صػػػػػدقة تعجيػػػػػل صمػػػػػوز أنػػػػػو علػػػػػى الفقهػػػػػاء صبهػػػػػور[ الوجممممموب وقمممممم عممممم  تعجيلهممممما]
، العيد قبل   )قلت: أك ثالثة كما ذكره البغوم يف شرح السنة( .بيومٌن أك بيـو

 أف الفطػػػػر، بزكػػػػاة كسػػػػلم عليػػػػو اهلل صػػػػلى اهلل رسػػػػوؿ أمرنػػػػا: عنهمػػػػا اهلل رضػػػػي عمػػػػر ابػػػػن قػػػػاؿ
 .الصالة إىل الناس خركج قبل تؤدل

، ذلك، قبل يؤديها، عمر ابن ككاف: نافع قاؿ  .اليومٌن أك باليـو

 .ذلك على زاد فيما كاختلفوا

 .رمضاف شهر على تقدظمها صموز: حنيفة أيب فعند -ُ

 .الشهر أكؿ من التقدمي صموز: الشافعي كقاؿ -ِ

 .يومٌن أك يوما تقدظمها صموز: أضبد مذى  كمشهور مالك كقاؿ -ّ

 يف دينػػػػا تصػػػػًن بػػػػل الو ػػػػوب، بعػػػػد بالتػػػػأخًن تسػػػػق  إ الفطػػػػر زكػػػػاة أف علػػػػى اإئمػػػػة كاتفقػػػػت
 .العمر آخر يف كلو تؤدل، حّت لزمتو، من ذمة

 كالنخعػػػػي، سػػػػًنين، ابػػػػن عػػػػن نقػػػػل مػػػػا إإ العيػػػػد يػػػػـو عػػػػن أخًنىػػػػات صمػػػػوز إ أنػػػػو علػػػػى: كاتفقػػػػوا
 .بأس بو يكوف إ أف أر و: أضبد كقاؿ. العيد يـو عن تأخًنىا صموز: قاإ أهنما

 إمث، تأخًنىػػػػػػا يف يكػػػػػػوف أف فو ػػػػػػ  زكػػػػػػاة، إهنػػػػػػا باإتفػػػػػػاؽ، حػػػػػػراـ إنػػػػػػو: رسػػػػػػالف ابػػػػػػن كقػػػػػػاؿ
 .كقتها عن الصالة إخراج يف كما

 بعػػػػػػد أداىػػػػػػا كمػػػػػػن مقبولػػػػػػة، زكػػػػػػاة فهػػػػػػي الصػػػػػػالة، قبػػػػػػل أداىػػػػػػا مػػػػػػن: "ا ػػػػػػدي  يف تقػػػػػػدـ كقػػػػػد
 ".الصدقات من صدقة فهي الصالة،

 إسمػػػػا: " آيػػػػة يف املػػػػذكورة الثمانيػػػػة اإصػػػػناؼ علػػػػى تػػػػوزع أهنػػػػا أم الزكػػػػاة، مصػػػػرؼ[ مصممممرفها]
 ". للفقراء الصدقات

 عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى اهلل رسػػػػػوؿ فػػػػػرت: ا ػػػػػدي  يف تقػػػػػدـ ملػػػػػا هبػػػػػا، اإصػػػػػناؼ أكىل ىػػػػػم كالفقػػػػػراء
 .للمساكٌن كطعمة كالرف ، اللغو من للصائم، طهرة الفطر، زكاة كسلم
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 اهلل رسػػػػػػوؿ فػػػػػػرت: قػػػػػػاؿ عنهمػػػػػػا اهلل رضػػػػػػي عمػػػػػػر ابػػػػػػن عػػػػػػن كالػػػػػػدارقطين البيهقػػػػػػي، ركاه كملػػػػػػا
: للبيهقػػػػػػي ركايػػػػػػة كيف" اليػػػػػػـو ىػػػػػػذا يف أغنػػػػػػوىم: "كقػػػػػػاؿ الفطػػػػػػر زكػػػػػػاة كسػػػػػػلم عليػػػػػػو اهلل صػػػػػػلى

 )قاؿ العريب: لكن ىذه الركاية ضعيفة( ".اليـو ىذا طواؼ عن أغنوىم"

 .الزكاة نقل على الكالـ عند فيو، تؤدل الذم املكاف على الكالـ كتقدـ

 مػػػػن الػػػػذمي إعطػػػػاء شػػػػ مة، كابػػػػن كحممػػػػد، حنيفػػػػة، كأبػػػػو الزىػػػػرم، أ ػػػػاز [للممممرمي إعطاؤىمممما]
 كمل الػػػػػػػػػدين يف يقػػػػػػػػػاتلوكم مل الػػػػػػػػػذين عػػػػػػػػػن اهلل ينهػػػػػػػػػاكم إ: )تعػػػػػػػػػاؿ اهلل لقػػػػػػػػػوؿ الفطػػػػػػػػػر زكػػػػػػػػػاة

 .(املقسطٌن ضم  اهلل إف إليهم كتقسطوا ت كىم أف دياركم من طمر وكم

  [ الزكاة  سو  ق  الماَّل في ى ]م ألة 
 اإفػػػػػراد نظػػػػػاـ كقػػػػػواـ ا يػػػػػاة، عصػػػػػ  نظػػػػػرة يف فهػػػػػو كاقعيػػػػػة، نظػػػػػرة املػػػػػاؿ إىل اإسػػػػػالـ ينظػػػػػر

 .كاجلماعات

 . (قياما لكم اهلل  عل اليت أموالكم السفهاء تؤتوا كإ: )تعاىل اهلل قاؿ

 كاملسػػػػػكن، كالكسػػػػػاء، الغػػػػػذاء، مػػػػن كفايتػػػػػو فػػػػػرد لكػػػػػل يكفػػػػل توزيعػػػػػا يػػػػػوزع أف يقتضػػػػػي كىػػػػذا
 .لو إقواـ مضيع، فرد يبقى إ حّت عنها، إغىن اليت اإصلية، ا ا ات كسائر

 يف فهػػػػػي الزكػػػػػاة، كسػػػػػيلة الكفايػػػػػة، علػػػػػى كللحصػػػػػوؿ املػػػػػاؿ، لتوزيػػػػػع كأفضػػػػػلها كسػػػػػيلة، كأمثػػػػػل
 شػػػػػظف كذبنبػػػػػو الكفايػػػػػة، حػػػػػد إىل الفقػػػػػًن مسػػػػػتول ترفػػػػػع الغػػػػػين، هبػػػػػا يضػػػػػيق إ الػػػػػذم الوقػػػػػت
 .ا رماف كأمل العي ،

 ليؤديػػػػػو الغػػػػػين، يػػػػػد اهلل اسػػػػػتودعو حػػػػػق ىػػػػػي كإسمػػػػػا للفقػػػػػًن، الغػػػػػين يهبهػػػػػا منػػػػػة ليسػػػػػت كالزكػػػػػاة
 لػػػػيس املػػػػاؿ أف: كىػػػػي الكػػػػ ل ا قيقػػػػة ىػػػػذه تتقػػػػرر مث كمػػػػن مسػػػػتحقيو علػػػػى كليوزعػػػػو إىلػػػػو،
 علػػػػػػػػى كالفقػػػػػػػػراء، لالغنيػػػػػػػػاء، أم: للجميػػػػػػػػع املػػػػػػػاؿ كإسمػػػػػػػػا غػػػػػػػػًنىم، دكف اإغنيػػػػػػػػاء علػػػػػػػػى كقفػػػػػػػا
 بػػػػػٌن دكلػػػػػة يكػػػػػوف إ كػػػػػى) الفػػػػػ  تقسػػػػػيم حكمػػػػػو يف - تعػػػػػاىل اهلل قػػػػػوؿ ىػػػػػذا يوضػػػػػح السػػػػػواء
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 صمػػػػػػػ  بػػػػػػػل اإغنيػػػػػػػاء، متػػػػػػػداكإبٌن املػػػػػػػاؿ يكػػػػػػػوف لػػػػػػػئال التقسػػػػػػػيم، ىػػػػػػػذا أم( مػػػػػػػنكم اإغنيػػػػػػػاء
 .كالفقراء اإغنياء على توزيعو

 املعػػػػػوزين، خلػػػػػة كسػػػػػدت الفقػػػػػراء حبا ػػػػػة قامػػػػػت مػػػػػّت املػػػػػاؿ، يف الوا ػػػػػ  ا ػػػػػق ىػػػػػي كالزكػػػػػاة،
 .خوؼ من كأمنتهم  وع من كأطعمتهم البائسٌن، ككفت

 الزكػػػػػاة سػػػػػول آخػػػػػر حػػػػػق املػػػػػاؿ يف ك ػػػػػ  احملتػػػػػا ٌن، حبا ػػػػػة تػػػػػف كمل الزكػػػػػاة، تكػػػػػف مل فػػػػػ ذا
 الػػػػػػذم القػػػػػػدر اإغنيػػػػػػاء مػػػػػػاؿ مػػػػػػن فيؤخػػػػػػذ بالكفايػػػػػػة، إإ يتحػػػػػػدد كإ يتقيػػػػػػد إ ا ػػػػػػق كىػػػػػػذا
 .الفقراء بكفاية يقـو

 املػػػػػاؿ يف إف: قػػػػػاؿ مػػػػػن بػػػػػو اسػػػػػتدؿ"  حبػػػػػو علػػػػػى املػػػػػاؿ كآتػػػػػى: " تعػػػػػاىل قولػػػػػو: القػػػػػرطي قػػػػػاؿ
 .أصح كاإكؿ املفركضة، الزكاة املراد: كقيل ال ، كماؿ كهبا الزكاة، سول حقا،

 ىػػػػػػذه تػػػػػػال مت"  الزكػػػػػػاة سػػػػػػول حقػػػػػػا املػػػػػػاؿ يف إف: " كسػػػػػػلم عليػػػػػػو اهلل صػػػػػػلى اهلل رسػػػػػػوؿ قػػػػػػاؿ
 .آخرىا إىل"  كاملغرب املشرؽ قبل ك وىكم تولوا أف ال  ليس"  اآلية

 إسمممممنا ه لمممممي  حػػػػػدي  ىػػػػػذا: كقػػػػػاؿ  امعػػػػػو، يف كالرتمػػػػػذم سػػػػػننو، يف ما ػػػػػو، ابػػػػػن كأخر ػػػػػو
 .يضعف اإعور، ميموف ضبزة، كأبو ،براك

 .أصح كىو ،قولو م  الغعبي عن ا دي ، ىذا سامل بن كإمساعيل بياف، كركل

 اآليػػػػػػة ىػػػػػػذه يف مػػػػػػا معػػػػػػىن صػػػػػػحتو علػػػػػػى دؿ فقػػػػػػد مقػػػػػػاؿ، فيػػػػػػو كػػػػػػاف كإف كا ػػػػػػدي ،: قلػػػػػػت
 أف علػػػػى دليػػػػل كذلػػػػك الصػػػػالة، مػػػػع( الزكػػػػاة كآتػػػػى الصػػػػالة كأقػػػػاـ: )تعػػػػاىل قولػػػػو مػػػػن نفسػػػػها،
 كاهلل تكػػػػرارا، يكػػػػوف ذلػػػػك فػػػػ ف املفركضػػػػة الزكػػػػاة لػػػػيس( حبػػػػو علػػػػى املػػػػاؿ كآتػػػػى: )بقولػػػػو املػػػػراد
 .أعلم

 صػػػػػرؼ صمػػػػػ  ف نػػػػػو الزكػػػػػاة، أداء بعػػػػػد حا ػػػػػة، باملسػػػػػلمٌن نزلػػػػػت إذا أنػػػػػو علػػػػػى العلمػػػػػاء كاتفػػػػػق
 .إليها املاؿ
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 كىػػػػذا أمػػػػواَلم، ذلػػػػك اسػػػػتغرؽ كإف اسػػػػراىم، فػػػػداء النػػػػاس علػػػػى صمػػػػ : اهلل رضبػػػػو مالػػػػك قػػػػاؿ
 .التوفيق كباهلل اخرتناه، ما يقوم كىو أيضا، إصباؿ

 املػػػػػاؿ كأعطػػػػػى أم: قػػػػػاؿ" حبػػػػػو علػػػػػى املػػػػػاؿ كآتػػػػػى: "تعػػػػػاىل قولػػػػػو يف ،المنمممممار تف مممممير وفمممممي
 .املاؿ أم إياه حبو على أك تعاىل، حبو إ ل

 إيتػػػػاء غػػػػًن اإيتػػػػاء، كىػػػػذا: " (ىػػػػو الشػػػػيخ حممػػػػد عبػػػػده رضبػػػػو اهللقلػػػػت: ) اإمػػػػاـ اإسػػػػتاذ قػػػػاؿ
 إىل ا ا ػػػػة تعػػػػرت حيػػػػ  كذلػػػػك كالزكػػػػاة ككا ػػػػ  الػػػػ ، أركػػػػاف مػػػػن ركػػػػن كىػػػػو اآل ، الزكػػػػاة
 سبػػػػاـ قبػػػػل أك الزكػػػػاة، أداء بعػػػػد مضػػػػطرا، الوا ػػػػد يػػػػرل بػػػػأف الزكػػػػاة، أداء كقػػػػت غػػػػًن يف البػػػػذؿ،
 .ا وؿ

 .اإستطاعة حس  على ىو بل معٌن، نصاب فيو يشرت  إ كىو

 يكػػػػػن مل بػػػػػأف عنػػػػػو، اسػػػػػتغنائو حػػػػػاؿ يف إليػػػػػو، مضػػػػػطرا كرأل رغيفػػػػػا، إإ ظملػػػػػك إ كػػػػػاف فػػػػػ ذا
 .بذلو عليو ك   نفقتو، عليو ذب  ملن أك لنفسو، إليو حمتا ا

 يعطػػػػػي أف املػػػػؤمن تعػػػػػاىل اهلل أمػػػػر بػػػػل ذلػػػػػك، يف ا ػػػػق لػػػػػو الػػػػذم ىػػػػو كحػػػػػده، املضػػػػطر كلػػػػيس
 :الزكاة غًن من
 أقاربػػػػػو كيف - احتػػػػػاج إذا اإنسػػػػػاف فػػػػػ ف كالصػػػػػلة، بػػػػػال ، النػػػػػاس أحػػػػػق كىػػػػػم "القربممممم  ذو "

 .الرحم بعاطفة إليو تتو و نفسو ف ف - غين

 لفاقػػػػػة يػػػػػأمل دمػػػػػا أشػػػػػد كعػػػػػدمهم، رضبػػػػػو ذكم لفاقػػػػػة يػػػػػأمل اإنسػػػػػاف أف الفطػػػػػرة يف املغػػػػػركز كمػػػػػن
 كقربػػػػاه كذك يػػػػنعم بػػػػأف كرضػػػػي الػػػػرحم قطػػػػع فمػػػػن بعػػػػزهتم، كيعتػػػػز هبػػػػواهنم، يهػػػػوف ف نػػػػو غػػػػًنىم،
 رضبػػػػػا، أقػػػػػرب كػػػػػاف كمػػػػػن كالػػػػػ ، اْلػػػػػًن مػػػػػن كبعيػػػػػد كالػػػػػدين، الفطػػػػػرة مػػػػػن بػػػػػرئ فهػػػػػو بائسػػػػػوف،

 .أفضل كصلتو آكد، حقو كاف

 املسػػػػػػلمٌن، مػػػػػػن كاليسػػػػػػار الو ػػػػػػد بأىػػػػػػل كفػػػػػػايتهم تتعلػػػػػػق كػػػػػػافلهم ملػػػػػػوت ف نػػػػػػو "واليتممممممام "
 .الناس كعلى أنفسهم على مصابا فيكونوا تربيتهم، كتفسد حاَلم، تسوء كيال
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 نفوسػػػػػهم كسػػػػػكنت يكفػػػػػيهم، مػػػػػا كسػػػػػ  عػػػػػن العجػػػػػز هبػػػػػم قعػػػػػد ملػػػػػا فػػػػػ هنم "والم ممممماكي "
 .املستطيع على كمواساهتم مساعدهتم، ك بت الذليل كف مد عن بالقليل للرضا

 كأمػػػػػو، أبػػػػػوه، السػػػػػبيل كػػػػػأف قرابػػػػػة كإ بأىػػػػػل يتصػػػػػل إ السػػػػػفر، يف املنقطػػػػػع "ال مممممبي  وابممممم "
 .كأىلو كرضبو،

 .سواه إليو يرتقي إ اللطف، من دبكاف التعبًن كىذا

 يف كالضػػػػػػػػرب السػػػػػػػػياحة، يف الشػػػػػػػػرع مػػػػػػػػن ترغيػػػػػػػػ  سػػػػػػػػفره، يف كإعانتػػػػػػػػو دبواسػػػػػػػػاتو، اإمػػػػػػػر كيف
 .اإرت

 .الناس تكفف إىل العارضة، ا ا ة تدفعهم الذين "وال ا لي "

 .كىذا ىذا، فيعطيهم يسألوف، إهنم كأخرىم

 السػػػػائل علػػػػى صمػػػػ  لضػػػػركرة، إإ شػػػػرعا، حمػػػػـر كالسػػػػؤؿ - غػػػػًنه ملواسػػػػاة اإنسػػػػاف يسػػػػأؿ كقػػػػد
 .يتعداىا إ أف

 كإعانػػػػػػة كعػػػػػػتقهم اإرقػػػػػػاء، ابتيػػػػػػاع يشػػػػػػمل كىػػػػػػو كعتقهػػػػػػا، ربريرىػػػػػػا، يف أم" الرقمممممماب وفممممممي"
 .اإفتداء على اإسرل كمساعدة، ذمومهم أداء على املكاتبٌن

 رغبػػػػػػػة علػػػػػػػى دليػػػػػػػل املسػػػػػػػلمٌن، أمػػػػػػػواؿ يف كا بػػػػػػػا حقػػػػػػػا البػػػػػػػذؿ، مػػػػػػػن النػػػػػػػوع ىػػػػػػػذا  عػػػػػػػل كيف
 أحػػػػػػػػػواؿ يف إإ حػػػػػػػػػرا، ليكػػػػػػػػػوف خلػػػػػػػػػق اإنسػػػػػػػػػاف أف كاعتبارىػػػػػػػػػا الرقػػػػػػػػػاب، فػػػػػػػػػك يف الشػػػػػػػػػريعة
 مػػػػػا كػػػػػل عػػػػػن ىػػػػػذا كأخػػػػر رقيقػػػػػا، اإسػػػػػًن يكػػػػػوف أف فيهػػػػا، العامػػػػػة املصػػػػػلحة تقضػػػػػي عارضػػػػة،
 اىل الرقيػػػػػػػق كحا ػػػػػػػة ا يػػػػػػػاة،  فػػػػػػػظ تكػػػػػػػوف قػػػػػػػد اإصػػػػػػػناؼ، تلػػػػػػػك يف ا ا ػػػػػػػة إف سػػػػػػػبقو،
 .الكماؿ إىل حا ة ا رية

 بػػػػػػامتالؾ كإ، بػػػػػػزمن تتقيػػػػػػد إ الزكػػػػػػاة، مػػػػػػاؿ غػػػػػػًن مػػػػػػن اإصػػػػػػناؼ، َلػػػػػػذه البػػػػػػذؿ كمشػػػػػػركعية
 أك عشػػػػػرا، ككونػػػػػو ظملػػػػػك، مػػػػػا اىل بالنسػػػػػبة معينػػػػػا مقػػػػػدارا املبػػػػػذكؿ كإيكػػػػػوف حمػػػػػدكد، نصػػػػػاب



 
 

ٕ8 
 

 أرضميػػػػػػة إىل موكػػػػػػوؿ باإحسػػػػػػاف مطلػػػػػػق أمػػػػػػر ىػػػػػػو كإسمػػػػػػا مػػػػػػثال، العشػػػػػػر عشػػػػػػر أك عشػػػػػػر، ربػػػػػػع
 .املعطى كحالة املعطي

 علػػػػػى زاد كمػػػػػا عليهػػػػػا، قػػػػػدر مػػػػػن علػػػػػى كا بػػػػػة كالتلػػػػػف، اَلػػػػػالؾ، مػػػػػن احملػػػػػرـت اإنسػػػػػاف ككقايػػػػػة
 .لو تقدير فال ذلك،

 مػػػن فيهػػػا ملػػػا العزيػػػز الكتػػػاب عليهػػػا حػػػ  الػػػيت العامػػػة، ا قػػػوؽ ىػػػذه أكثػػػر النػػػاس أغفػػػل كقػػػد
 القليػػػػػل إإ احملتػػػػػا ٌن َلػػػػػؤإء شػػػػػيئا يبػػػػػذلوف يكػػػػػادكف فػػػػػال الشػػػػػريفة املعتدلػػػػػة اإشػػػػػرتاكية ا يػػػػػاة
 السػػػػؤاؿ ازبػػػػذكا إهنػػػػم اسػػػػتحقاقا، النػػػػاس أقػػػػل الزمػػػػاف ىػػػػذا يف كىػػػػم السػػػػائلٌن، لػػػػبع  النػػػػادر
 .انتهى .كا دكف كأكثرىم حرفة،

  :قزم اب  وقاَّل -
 علػػػػػى السػػػػػلطاف كصمػػػػػ ىم بفقػػػػػرائهم، يقومػػػػػوا أف بلػػػػػد، كػػػػػل أىػػػػػل مػػػػػن اإغنيػػػػػاء علػػػػػى كفػػػػػرت
 يػػػػأكلوف دبػػػػا َلػػػػم فيقػػػػاـ هبػػػػم، املسػػػػلمٌن أمػػػػواؿ سػػػػائر يف كإ هبػػػػم، الزكػػػػوات تقػػػػم مل إف ذلػػػػك،
 .املارة كعيوف كالشمس، كالصيف، للشتاء اللباس كمن منو، إبد الذم القوت من

 كقػػػػػػػاؿ"  السػػػػػػػبيل كابػػػػػػػن كاملسػػػػػػػكٌن حقػػػػػػػو القػػػػػػػرى ذا كآت: " تعػػػػػػػاىل اهلل قػػػػػػػوؿ: ذلػػػػػػػك برىػػػػػػػاف
 كاجلػػػػػار القػػػػػرى ذم كاجلػػػػػار كاملسػػػػػاكٌن كاليتػػػػػامى القػػػػػرى كبػػػػػذم إحسػػػػػانا كبالوالػػػػػدين: " تعػػػػػاىل
 ". أظمانكم ملكت كما السبيل، كابن باجلن ، كالصاح  اجلن ،

 القػػػػػرى، ذم حػػػػػق مػػػػػن اليمػػػػػٌن ملكػػػػػت كمػػػػػا السػػػػػبيل، كابػػػػػن املسػػػػػكٌن، حػػػػػق تعػػػػػاىل فأك ػػػػػ 
 اليمػػػػػػػٌن، ملكػػػػػػػت كمػػػػػػػا كاجلػػػػػػػار كاملسػػػػػػػاكٌن، القػػػػػػػرى كذم اإبػػػػػػػوين، إىل اإحسػػػػػػػاف كافػػػػػػػرتت
 .شك بال إساءة كمنعو ذكرنا، ما كل يقتضي كاإحساف

 نطعػػػػػػػػػم نػػػػػػػػػك كمل املصػػػػػػػػػلٌن مػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػك مل: قػػػػػػػػػالوا سػػػػػػػػػقر؟ يف سػػػػػػػػػلككم مػػػػػػػػػا: )تعػػػػػػػػػاىل كقػػػػػػػػػاؿ
 (.املسكٌن

 .الصالة بو وب املسكٌن إطعاـ تعاىل اهلل فقرف
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: " قػػػػػاؿ أنػػػػػو الصػػػػػحة غايػػػػػة يف كثػػػػػًنة، طػػػػػرؽ مػػػػػن - كسػػػػػلم عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى اهلل رسػػػػػوؿ كعػػػػػن
 )قلت: متفق عليو من حدي   رير( ". اهلل يرضبو إ الناس يرحم إ من

 رضبػػػػػػو فمػػػػػػا. يغثػػػػػػو فلػػػػػػم ضػػػػػػائعا عريػػػػػػاف  ائعػػػػػػا أخػػػػػػاه املسػػػػػػلم كرأل فضػػػػػػلة علػػػػػػى كػػػػػػاف كمػػػػػػن
 .بالشك

 أصػػػػػػػحاب أف: " حدثػػػػػػػو الصػػػػػػػديق بكػػػػػػػر أيب بػػػػػػػن الػػػػػػػرضبن عبػػػػػػػد أف: النهػػػػػػػدم عثمػػػػػػػاف كعػػػػػػػن
 عنػػػػػده كػػػػػاف مػػػػػن: "قػػػػػاؿ كسػػػػػلم عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى اهلل رسػػػػػوؿ كأف فقػػػػػراء، ناسػػػػػا كػػػػػانوا الصػػػػػفة،
 ".سػػػػادس أك خبػػػػامس فليػػػػذى  أربعػػػػة طعػػػػاـ عنػػػػده كػػػػاف كمػػػػن بثالػػػػ ، فليػػػػذى  اثنػػػػٌن طعػػػػاـ

 )قلت: متفق عليو من حدي  عبد الرضبن بن أيب بكر(

 املسػػػػػػلم: " قػػػػػػاؿ كسػػػػػػلم عليػػػػػػو اهلل صػػػػػػلى اهلل رسػػػػػػوؿ أف: عنهمػػػػػػا اهلل رضػػػػػػي عمػػػػػػر ابػػػػػػن كعػػػػػػن
 )قلت: متفق عليو من حدي  ابن عمر( ". يسلمو كإ يظلمو إ املسلم أخو

 .أسلمو فقد - ككسوتو إطعامو على قادر كىو - كيعرل صموع، تركو كمن

 مػػػػػن: " قػػػػاؿ كسػػػػػلم عليػػػػو اهلل صػػػػلى اهلل رسػػػػػوؿ أف: عنػػػػو اهلل رضػػػػي اْلػػػػػدرم سػػػػعيد أيب كعػػػػن
 زاد، مػػػػػن فضػػػػػل لػػػػػو كػػػػػاف كمػػػػػن لػػػػػو، ظهػػػػػر إ مػػػػػن علػػػػػى بػػػػػو فليعػػػػػد ظهػػػػػر، فضػػػػػل معػػػػػو كػػػػػاف
 ". )قلت: صحيح أخر و مسلم(لو زاد من على بو فليعد

 ". فضل يف منا إحد إحق أنو رأينا حّت ذكر، ما املاؿ أصناؼ من فذكر: قاؿ

 اهلل رضػػػػػي رضػػػػػي اْلػػػػػدرم سػػػػػعيد أبػػػػػو بػػػػػذلك طمػػػػػ  عػػػػػنهم اهلل رضػػػػػي الصػػػػػحابة إصبػػػػػاع كىػػػػػذا
 عػػػػن عنػػػػو اهلل رضػػػػى اإشػػػػعرم موسػػػػى أيب طريػػػػق كمػػػػن: نقػػػػوؿ اْلػػػػ  ىػػػػذا يف مػػػػا كبكػػػػل عنػػػػو،
 العػػػػػػػاين كفكػػػػػػػوا املػػػػػػػري ، كعػػػػػػػودكا اجلػػػػػػػائع، أطعمػػػػػػػوا: " قػػػػػػػاؿ كسػػػػػػػلم عليػػػػػػػو اهلل صػػػػػػػلى النػػػػػػػي

 ، كفيو: كأ يبوا الداعي()قلت: صحيح أخر و البخارم ".)األسًن(

 . دا كثًنة ىذا يف الصحاح كاإحادي  القرآف، من كالنصو 
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 فضػػػػػػوؿ إخػػػػػػذت اسػػػػػػتدبرت مػػػػػػا أمػػػػػػرم مػػػػػػن اسػػػػػػتقبلت لػػػػػػو: " عنػػػػػػو اهلل رضػػػػػػي عمػػػػػػر كقػػػػػػاؿ
 الصػػػػػػػػحة، غايػػػػػػػػة يف إسػػػػػػػػناد كىػػػػػػػػذا"  املهػػػػػػػػا رين فقػػػػػػػػراء علػػػػػػػػى فقسػػػػػػػػمتها اإغنيػػػػػػػػاء، أمػػػػػػػػواؿ
 .كاجلاللة

 مػػػػػػػا بقػػػػػػػدر أمػػػػػػػواَلم يف اإغنيػػػػػػػاء علػػػػػػػى فػػػػػػػرت تعػػػػػػػاىل اهلل إف: " عنػػػػػػػو اهلل رضػػػػػػػي علػػػػػػػي كقػػػػػػػاؿ
 تعػػػػػػاىل اهلل علػػػػػػى كحػػػػػػق اإغينػػػػػػاء، فبمنػػػػػػع ك هػػػػػػدكا عػػػػػػركا، أك  ػػػػػػاعوا، فػػػػػػ ف فقػػػػػػراءىم، يكفػػػػػي
 ".عليو كيعذهبم القيامة، يـو ضماسبهم أف

 ". الزكاة سو  ق  مال  في: " قاؿ أنو: عنهما اهلل رضي عمر ابن كعن

 قػػػػػػالوا أهنػػػػػػم عػػػػػػنهم، اهلل رضػػػػػػي عمػػػػػػر كابػػػػػػن علػػػػػػي، بػػػػػػن كا سػػػػػػن املػػػػػػؤمنٌن، أـ عائشػػػػػػة كعػػػػػػن
 فقػػػػػد مػػػػػدقع، فقػػػػػر أك مفظػػػػػع، غػػػػػـر أك مو ػػػػع، دـ يف تسػػػػػأؿ كنػػػػػت إف: " سػػػػػأَلم ملػػػػػن كلهػػػػم
 )قلت: الفظاعة شدة الشناعة، كمدقع: ملصق بالدقعاء كىي الرتاب( ". حقك ك  

 أف عػػػػػػػنهم اهلل رضػػػػػػػي الصػػػػػػػحابة مػػػػػػػن( ََّ) كثلثمائػػػػػػػة اجلػػػػػػػراح بػػػػػػػن عبيػػػػػػػدة أيب عػػػػػػػن كصػػػػػػػح
 علػػػػػى إياىػػػػا يقػػػػوهتم ك عػػػػػل مػػػػزكدين، يف أزكادىػػػػم فجمعػػػػػوا، عبيػػػػدة أبػػػػو فػػػػػأمرىم فػػػػين، زادىػػػػم
 .السواء

 .منهم َلم خمالف كإ عنهم، اهلل رضي الصحابة من بو مقطوع إصباع فهذا

 سمممممو  قممممم  المممممماَّل فمممممي: يقػػػػػوؿ كلهػػػػػم كغػػػػػًنىم، كطػػػػػاكس، ك،اىػػػػػد، الشػػػػػعي، عػػػػػن كصػػػػػح
 طعامػػػػػا، صمػػػػد كىػػػػػو خنزيػػػػر  ػػػػػم أك ميتػػػػة، يأكػػػػػل أف اضػػػػطر ملسػػػػػلم ضمػػػػل كإ: قػػػػػاؿ مث. الزكمممماة
 إطعػػػػاـ الطعػػػػاـ صػػػػاح  علػػػػى فرضػػػػا صمػػػػ  إنػػػػو لػػػػذمي، أك ملسػػػػلم، صػػػػاحبو عػػػػن فضػػػػل فيػػػػو

 أف كلػػػػػػو اْلنزيػػػػػػر،  ػػػػػػم إىل كإ امليتػػػػػػة، إىل دبضػػػػػػطر فلػػػػػػيس كػػػػػػذلك ذلػػػػػػك كػػػػػػاف فػػػػػػ ذا. اجلػػػػػػائع
 منػػػػع إنػػػػو اهلل، لعنػػػػة فػػػػ ىل املػػػػانع قتػػػػل كإف القػػػػود، قاتلػػػػو فعلػػػػى قتػػػػل، فػػػػ ف ذلػػػػك، علػػػػى يقاتػػػػل
 فقػػػػاتلوا اإخػػػػرل علػػػػى إحػػػػداشما بغػػػػت فػػػػ ف: " تعػػػػاىل قػػػػاؿ الباغيػػػػة، الطائفػػػػة مػػػػن كىػػػػو حقػػػػا،
 ". اهلل أمر إىل تف  حّت تبغي اليت
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 اهلل رضػػػػػي الصػػػػػديق بكػػػػػر أبػػػػػو قاتػػػػػل كهبػػػػػذا. ا ػػػػػق لػػػػػو الػػػػػذم أخيػػػػػو، علػػػػػى بػػػػػاغ ا ػػػػػق كمػػػػػانع
 .انتهى. التوفيق تعاىل كباهلل. الزكاة مانع عنو،

 اإسػػػػػالـ يف مػػػػػا مػػػػػدل لنبػػػػػٌن املسػػػػػألة ىػػػػػذه يف القػػػػػوؿ كأكثرنػػػػػا النصػػػػػو ، ىػػػػػذه سػػػػػردنا كإسمػػػػػا
 كالشػػػػػمعة  انبػػػػػو يف كأهنػػػػػا بعيػػػػػدا، سػػػػػبقا ا ديثػػػػػة املػػػػػذاى  سػػػػػبق كأنػػػػػو كحنػػػػػاف، رضبػػػػػة، مػػػػػن

 )إنتهى كالـ الشيخ سيد سابق( .اَلادية كالشمس الباىر، الضوء أماـ املضطربة
 

 المصر : ذر القلموني يأبك م الغيخ  -
أحكاـ الصياـ يف " عبد املنعم بن حسٌن بن حنفي بن حسن بن الشاىدقاؿ الشيخ كامسو 
 ": كالقياـ كزكاة الفطر

ػػػػنَّة الفطػػػػر زكػػػػاة :قكمهمممما : عنػػػػو اهلل رضػػػػى عمػػػػر ابػػػػن لقػػػػوؿ املسػػػػلمٌن، أعيػػػػاف علػػػػى كا بػػػػة سي
 سبػػػػػر، مػػػػػن صػػػػػاعنا: رمضػػػػػاف مػػػػػن الفطػػػػػر زكػػػػػاة - كسػػػػػلم عليػػػػػو اهلل صػػػػػلى - اهلل رسػػػػػوؿ فػػػػػرت»
 «املسػػػػلمٌن مػػػػن كالكبػػػػًن كالصػػػػغًن كاألنثػػػػى، كالػػػػذكر كا ػػػػر، العبػػػػد علػػػػى شػػػػعًن، مػػػػن صػػػػاعنا أك

ػػػػرًعت كقػػػػد. عليػػػػو متفػػػػق  مػػػػن هبػػػػا علػػػػق قػػػػد يكػػػػوف دمػػػػا الصػػػػائم لػػػػنفس تطهػػػػًننا الفطػػػػر زكػػػػاة شي
 . العيد يـو السؤاؿ عن كاملساكٌن الفقراء تيغين أهنا كما كالرف ، اللغو آثار

مممممْرج التمممممي الطعمممممام وأنممممموا  مقمممممدارىا  أربعػػػػػة كالصػػػػػاع صػػػػػاع، الفطػػػػػر زكػػػػػاة مقػػػػػدار: منهممممما ُتخل
ٍػػػػرىج( حفنػػػػات) أمػػػػداد ػػػػا كػػػػاف سػػػػواء البلػػػػد، أىػػػػل قػػػػوت غالػػػػ  مػػػػن كزبي  سبػػػػرنا أك شػػػػعًننا أك قمحن
 (.اجملفف اللن: أل) أىًقطنا أك زبيبنا أك رز ا أك

ٍػػػػرج إ ػػػػرج أف الوا ػػػػ : الطعػػػػاـ غػػػػًن مػػػػن زبي  عنػػػػو يعػػػػدؿ كإ الطعػػػػاـ، أنػػػػواع مػػػػن الفطػػػػر زكػػػػاة زبي
 بػػػػػػػدَلا أخػػػػػػػرج - كسػػػػػػػلم عليػػػػػػػو اهلل صػػػػػػػلى - النػػػػػػػي أف يثبػػػػػػػت مل إذ لضػػػػػػػركرة، إإ النقػػػػػػػود إىل

 .نقودنا إخرا ها الصحابة عن حّت ينقل مل بل نقودنا،
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: إخرا هػػػػا كأكقػػػػات العيػػػػد، ليلػػػػة حبلػػػػوؿ الفطػػػػر زكػػػػاة ذبػػػػ  :إخراجهمممما ووقممممم وجوبهمممما وقممممم
 ذلػػػػك، عمػػػػر ابػػػػن لفعػػػػل يػػػػومٌن، أك بيػػػػـو العيػػػػد يػػػػـو قبػػػػل إخرا هػػػػا كىػػػػو:  ػػػػواز كقػػػػت - ُ
 صػػػػػلى - ألمػػػػػره الصػػػػػالة، قبيػػػػػل إىل العيػػػػػد يػػػػػـو فجػػػػػر طلػػػػػوع مػػػػػن كىػػػػػو: فاضػػػػػل ككقػػػػػت - ِ
 قبػػػػل أداىػػػػا فمػػػػن الصػػػػالة، إىل النػػػػاس خػػػػركج قبػػػػل تػػػػؤدل أف الفطػػػػر بزكػػػػاة - كسػػػػلم عليػػػػو اهلل

 .الصدقات من صدقة فهي الصالة بعد أداىا كمن متقبلة، زكاة فهي الصالة
ا، العيػػػػػػد صػػػػػػالة بعػػػػػػد مػػػػػػن كىػػػػػػو: قضػػػػػػاء ككقػػػػػػت - ّ  كذبػػػػػػزمء، فيػػػػػػو تػيػػػػػػؤىدَّل ف هنػػػػػػا فصػػػػػػاعدن

 .كراىة مع كلكن

 والم ممممماكي  الفقمممممراء أف غػػػػػًن العامػػػػػة، الزكػػػػػوات كمصػػػػػرؼ الفطػػػػػر زكػػػػػاة مصػػػػػرؼ :مصمممممرفها
 فقػػػػرىم، خفػػػػة أك انعػػػػدامهم، عنػػػػد إإ الفقػػػػراء لغػػػػًن تيػػػػدفع فػػػػال السػػػػهاـ، بػػػػاقي مػػػػن بهمممما أولمممم 
 .السهاـ ذكم من غًنىم حا ة اشتداد أك
 [:تنبيهات]

 املػػػػرأة نفقػػػػة ألف صمػػػػوز، إ كالعكػػػػس الفقػػػػًن، لزك هػػػػا زكاهتػػػػا الغنيػػػػة املػػػػرأة تىػػػػدفع أف صمػػػػوز - 1
 .املرأة على كا بة الر ل نفقة كليست الر ل، على كا بة

 {كسعها إإ نفسنا اهلل يكلف إ}: يومو قوت ظملك إ عمن الفطر زكاة تسق  - 2

 {.استطعتم ما اهلل فاتقوا}: أ زأه فأخر و شىء يومو قوت عن لو فضل من - 3
 عػػػػػػدة صػػػػػػدقة صػػػػػػرؼ كصمػػػػػػوز علػػػػػػيهم، موزعػػػػػػة متعػػػػػػددين إىل فػػػػػػرد صػػػػػػدقة صػػػػػػرؼ صمػػػػػػوز - 4
 .مقيدة غًن مطلقة الشارع عن  اءت إذ كاحد، فرد إىل أفراد

 .الزكاة شأف شأهنا لضركرة، إإ آخر بلد إىل بلد من الفطر زكاة نقل صموز إ - 5

 (و)انتهى كالم .فيها اهلل كليتق إذف دكف فليطبعها يطبعها أف أراد من الرسالة ىذه
 : كهبذا انتهى املراد من الكتاب، فاللهم ربنا تقبل منا، كزدنا علما، آمٌن.مقي دهقاَّل 
 ـ باجلامع "األبرار" مركز العلم كالدعوة بصولو( َُِْق /  ُّْٓشعباف أكاخر )


